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 ةّسماخا ةيعرشلا ةعيطلا ةم د قم

 ةبرقم ىلع نحو (ه ۱۳۹۸ ماع ) ةعبطلا هذه ردصت
 سماخلا نرقلا ةيادبو ىرجهلا رشع عبارلا نرقلا ةياهن نم
 . .رشع

 نأ  اننايح نم ةقيقدلا ةرتفلا هذه ىف - انجوحأ اسو

 باتكلا ءوض ىلع « نورقلا كلت لالخ انتريسم عجارن

 تجرخأ ةمآ رخ ١» لبق نم اجرخأ نيذللا « ةنسلاو
 ردق ىلعف . ةمآلا هذه ةيريخ رايعم امه نيذللاو « سانلل

 اهفارحنا ردق ىلعو « اهتيربخ قثحبتت هيلع اهنماظتسا
 ثدحت ىذلا ءاثغلا كلذ ىلإ ربصت ىتح ردحشت لظت اهنع
 ةرتفلا كلت ىري وهو - ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا هنع
 مالا مكيلع ىعادت نآ كشوب » : ىحولا روثب ةبيصعلا
 نحت ةلق نمأ : اولاق . اهدعصق ىلإ ةلكألا ىعادت امك
 ءاشغ مكنکلو ‹ ريثك مكنإ ! ال : لاق ؟ هللا لوسراب لشمۋي

 ۸ . . ليسلا ءاثخك

 ب كلذك ةنسلإو باتكلا ىده ىلع . موقت مويلاو

 ‹ ىمالسإلا اعلا ءاجرأ لك ىف يمالسإ ثعب تاكرح
 ةمآ ربخ » هديعتو «ء هتدهو نم ءاثغلا اذه لقنت نأ ىجري

 . ٭ سانلل تجرخأ



 امو ‹ ميركلا انبر باتك ىلع فرعتن نأ انجوحآ ایف
 هلا للص ٩ لوسرلا نم تاسبق » سبقت نآ كلذك انجوحأ

 . . تاوطخ نم انتایح یف جوعا ام اہہ موق ۔ ملسو هيلع
 تاساردلاو بتكلا نم ديزم ردصي نأ وجرأ تلزامو

 هيلع هللا للص - لوسرلا ةربس باتكلا اهيف لوانتي ىتلأ
 برقتو « ليحل ا اذه اهبرقت ىتلا ةقبرطلاب هثيداحأو  ملسيو
 . مالسإلا نم كلذك ليلا اذه

 ريفا هيف ام ىلإ قفوملا هللأو

 ےگ



 باتا ةَمدلقم

 ليسر دمع هلان ام باجعإلاو بأ نس لان رشہلا نم ًادحأ پسحا ال

 .  ملسو هيلع هللا یلص هللا

 !وهجوتپ نآ م ہللا یہ الإ ءیش هسیدقت نم مهعلنمی ال نینموملا هعابتآ نإف

 اهب نوهجوتب ىتلا بلا ةجرد نإف كلذ عمو . هاوس دحأل سيدقتلاو ةدابعلاب
 نيملسملا ضعب بولق ىف ًانايحأ تلفت داكت  ملسو هيلع هللا للص  لوسرلا ىلإ
 نم تالاح هبيصتل مهضعب نإو ! ديهج دهجب الإ ىهنلأ اذه اهكسمي الف

 ٠ ههجو تاأيسقو ء عاشم جلتختو « هسفن ىسنيل ىشح لوسرلا بح ىف دجولا

 نيملسملا ٩ فج » نيب یتح ! بيرق نم قیفی ال مث « عومدلاب ءانیع رمهنتو
 مهنم دجت نلء ( 1 كلذ عم نوملسم مأ حص نإ ) رعاشم مهظلغأو ء ًابلق

 دبعي ناک ولو ‹ ميظعتلإو بحساب - ملسو هيلع هللا للص - لوسرلل هجوتي ال نم
 ! ريدلا دعاوق نم ًاريثك ميقي الو ٠ فرح ىلع هللا

 نم ةميظع ةيبلغأ نإف كلذ عمو ‹ مهدم ريثك هجاه دقف هعابتأ ريغ امأ

 اولاقف ‹ هنيد نع رظنلا فرصب « هصخشب باجعإلا نم اهسفن كلغ م ءالوه
 . سانلا هيلإ ببحت ىتلا تافصلا كلمي هثإ اولاقو « ميظع لجر هنإ هنع

 دمحم هلان ام باجعإلاو بحلأ نم لاث رشبلا نم أدحأ بسحأ ال ., مع

 . ۔ ملسو هيلع هللا یلص - هلا لوسر

 رصعألا هذه ف ةصاخو « نيملسملا نم ًايثك نأ بسحأ ىنإفغ كلذ عمو
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 لہ « بحل اب هيلإ نوهجوني مهو یتح « هردق قح لوسرلا نوردقي ال « ةثيدحلا
 ! سيدقتلا نم نول ىلإ بحلا !ذہب نوفرحنی مهو یتح

 ! ةايخا عقإو ف هل یدص ال ییلس بح هنآ كلذ

 یناعتل نيملسملا اله بولق ىف ۔ ملسو هيلع هللا ىلص .۔ لوسرلا ةروص نإو

 . ةقيمع ةينادجو ةع

 < قرشع ىس هلإ ‹ ةفيفش ةينارون حور هنإ . مهقايعأ قمعأ ف كلانه هنإ

 بلقلا ايانح ىف ةيراس حور هثإ . قلأتملا عاعشلاو قئارلا رونلا نم تاضمو هنإ

 أ ةعقإو ةقيقح سيل وهف كلذ عمو . . نوكلإ ءاحنآ فو

 هنكلو « هقامعأ رح ىلإ ةلصاو « نادجرلا ىف ةلزعنم « ةيفوص ۶ ةقيقح هلإ

 اهراكفأو ءاهمدو ًاهمحلب ةصحخاش « ةايلأ عقأو ف ةكرحسشم ةيح ةروسص سيل

 اشایناحورو اپعایدامو « اهئانبو اھمدعو « اباھیجوٹو اہتاےیظنتو ء اهرعاشمو
 ! هاوس

 . . . ةيرأت ًابابسأ ةلرحلا هلم نآ كش الو

 هيلع هلا لص ۔ لوسرلا نکی مل اھنع هللا يضر رمعو رکب یبآ دهع یفف
 نيملسملا نادجو یف الزعنم - ملسو

 « مهسوفن ف ةا هاركذ عم نوشيعي اولازام «هب دهعلا ىبيرق نوملسملا ناك
 هتدابعو « هملسو هېرحو « هجناورو هودغ ف مهتلیغ یف ةصحلأشلا هروصو

 عمتجملا عقأو ىفو ريمضلا قايعأ ىف اهلك ايلا لمشت ةلماكتم ةروص . هلمعو
 . ءاوسلا ىلع

 ىف ًايح هب نيملسملا ساسحإ ف ببسلا هدحو نكي ل دهعلا برق نكلو
 مظعأ ىلع بیس كلذ بتاج لإ ناک انإو . مهرعاشم ی الماکتم « مهسوفت
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 تافرصت ىف یربرتلا هجهنمو لوسرلا ميلاعت دادتما وه « ةيمهألا نم بئاج

 . نيملسملا رومأل امهتسايس ةقيرطو رمعو ركب ىبأ

 هميلاعتب ىح .. ملسو هيلع هللا للص - لوسرلا نآ نوملسملا سحأ دقل
 , سخلا ماع ىف مهنع ةعيفرلا هاذ تباغ إو یتح « هجمهنمو

 ؟ سفنلا عقاو نم سلا ماع امو
 ساقت انإو . سلا مناع یف اهدوجو مدع وأ اهدوجوب ساقت ال ءايشألا نإ

 راكفألإو رعاشملا نم اهلغشت ىتلا ةحاسملابو « سفنلا اع ىف دجرت ام رادقمب

 .كولسلاو

 سوفن یف ٩ ًادوجوم ١ ناک ۔ ملسو هيلع هللا للص - لوسرلا نأ كش الو

 ء كلذ دعب هرت من یتلا لایجألا رادم ىلعو « رمعو ركب یبآ دهع ىلع نیملسملا
 نش ‹ نيكرشملا نم هربغ وأ لهج یبا سفن یف ًادوجوم ناک ام فاعضأ فاعضأ

 هبح ىلع اروقي لو « هٻ اونمژي ل مهنکلو « هودلاجو مهدلاجو « نرعلا ىر هوار
 . هوضخبأف

 ىف ملسو هيلع هللا ىلص - لوسرلا دوجو سيقن هدحو ساسألا اذه ىلعو
 . نينمۋملا ريغو نينمؤملا سوفن

 : هحورو مالسإلا ميلاعتب ةموكح اهلك ةايلا تناك نيضيشلا دهع ىلعو
 ملطتي ء ۔ ملسو هيلع هللإ ىلص - دمحم دعب ةيرشبلا ةمق ىلع ناخيشلا ناكو

 نوكرديف امراکفآو « اهرعاشمو « ايهكولسو « ايجافرصت ىف امهيلإ سالا
 ىأر - ملسو هيلع هللا للص .۔ لوسرلا نوريو « هنم نأسبقي ىذلا دلاغلإ سبقلا
 هعم نوشيعي ام قوف لوسرلا عم امهلظ ىف نوشيعيف ‹ نيريبکلا امهيبلق ىف عقارلأ
 كثب تدحش دق اهرودب تناك یتلا مہعانادجوو ء ةصاخلا مہعایرکذ یف

 . لوسرلا تاسف نم ةفرشملا تاسہقلا



 ام نيحيشلا يده ىلع هدهع وأ ىف راسف هدع هللا یضر نآثع ءاجو

 ىلع نابلغی هجهنمو مکحخا نب ناورم ذوفن ذأ دیور دیور نکلو « عاطتسا
 قإرثفاب نوسم نوملسملا ًادبو . نسلا هلقثت هلع هللا يضر نايلعو ٠ مكحلا

 رست  ملسو هيلع هللا ىلص - لوسرلل ةلماكتلا ةروصلا تآدبو . قيرطلا

 اعم ةايلإ ءلمو سوفنلا ءلم تناك نأ دعب « سوفنلا لحاد لإ ًاقيشف ًاقيش

 . دحاو قس یلعو

 هللا ىلص - لوسرلا ميلاعت نيبو دوهشملا عقإولا نيب ةقشلا تجرفنا املكو

 یتح « نیملسملا سوفن یف ًاراسحنا هتروص ثداز « هتاهیجوتو  ملسو هيلع
 ىف ةيح ةروص ال « نادجولا قاع ىف ًاقلأتم « الاثم ١ حبصت نأ لإ رمألا یهتنپ

 الو « اهجهنم مسري الو اهمكجي ال « ةايحلا عقإو نع ًالزعنم الاثم « نايعلا
 أ اهتفد ريبستل هيلإ روعشلا هجي

 رقت ىتلإ ةفينعلا اهتروص ىف ةلزعلا متث نأ لبق تضم ةلواطتم لايجآ نكلو

 . نيملسملا بولق ف مولا
  مالسإلا حور نع ىجيردتلا ءدعب مغر - ةيمالسإلا دالبلا ف مكحلا ناك

 ! مالسإلا مساب موقي
 ! ماكحل ا داسف مغر ًايمالسإ عمتجملا ناكو

 ًامالسإ مصاوعلا نع ةديعيلا ندلاو فيرلا ف عمتجلا لظ دقل . محل
 ةمصأعلا نم ىودعلا هيلإ لصت الو ‹ مکا داسفب رثأتی ال ۽ ةلس فلآ ةبارق

 . ةسئدلا ةابحأ روصو « ةنجاملا روصقلا اهيف ىتلا ةلحسلا

 مسرپ الو « ةمصأعلأ ف مكحي ال - ماسو هيلع هللا للص لوسرلا باکو

 ندملاو فيرلا ىف نيملسملا بولق نيب طباورلا مكن ناك هنكلو < لالا ةسأيس

 تقولا ىف « مالسإلا محارتو مالسإلا لفاكتو مالسإلا ةبع اهنيب موقتف « ةديعبلا
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 : ديبعلاو ةداسلا ةقالع ىلع موقت ابروأ ىف ةلثاملا « ةيعاررلا ةثيبلا » تناك ىذلا

 ةيدوبعلا ىوس ءىش رمألا نم م سيل ديبعو ء هلك كللاو هلك رمألإ مه ةداس

 . ليلذلإ مادعنالاو ةقلطملا

 دعب لزعنت مل ملسو هيلع هللا ىلص  هتروص نم ةيقب تناك ءانثألا كلت ىف

 عمتجملا ف ةطيشن تناك ؟ةيفرصلا ١ بهاذملا نأ مغرو , نیملسملا نادجو یف

 نع دعبلأو ةايخأ نع ةلزعلا لإ حنجت ةيفوصلاو «تقولا كلذ ف هلك ىمالسإلا
 ىمالسإلا عمتجملا عن ىف ًايخيرات ًارود تدأ دق بهاذملا هذه نإ الإ ءامعدلاجم

 نم ليلق ريغ ىف اأ اہک ةيفوصلا ٤ ةوحأب د ًاطبارتم هيلع ءاقبإلاو  ككفتلا نم
 . . راثس ءآرو نم ولو ةسايسلإ كرثعم لحدت تناك نايحالا

 نيح اساقلح تمكحأو تم دقف + ةبوهرملا ةشحوملا ةلماكلا ةلزعلا مآ

 وه برخلأ رأاصو ؛ هحورو همسأ : مالسإلا نع امهالك عمتجملاو مكا دعب

 هعئانص دي ىلعو « ًانيح حيرصلا همساب: عمتجملاو ةسايسلا مكحي ىذلا

 ةللحتم ةروص ىمالسإلا عمتجملا راصو . رحآ ًانيح مالسإلا نم نيرفاثلا
 ىه الر « تلا اک ةيمالسا ىه ال . ةا نع ةبيرخلأ رأكفألا نم ةدساف

 اينإو « برغلأ ًاهكلمي ىتلا ةيدألا ةوقلا ىتح كلم الو ۰ زيیمتم دحأو حجبيست

 . نایک الو هل ةدحو ال وشم خسم یه

 عقاو ىف ًاصأ ٤ ًادوجوم ١ - ملسو هيلع هللا للص  لوسرلا دعي م ذئدنع

 هتاےیظنتو « هرعاشمو هراکفآو « همدو همحلب ًاصحاش ًایح ًانایک دعي مل . ةاخا
 ‹ةيبلسلاإ سائلا رعاشم یف هدوجو رصحناو . . هتایناحورو هایدامو « هتاهیجوتو
 ةدرجب . . ةروص حبصأ . . مايهإو دجولا تالاح ىف .. اهقاعأ قمعأ یف

 أ لابا ىف ةقلعع ةررطسأ نوكت نأ فينعلا بحل أ الإ اهكسمي ال . ةيلاثم ةروص

 أ داپعلا ىلع ةرسح اپ
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 ةيرشب ةقاط ربكأ !وددبي نأ مم زاج فيك ؟ كلذ اوعنصي نأ مه زاج فيك
 دم هللا لوسر لهو !؟ ةايخا نع ةلزع ىف ایپ اورسحنیف ‹ دوجولا اذه ىف ةينوك

 ناك ىذنآ لوسرلا ؟ عيتصلا اذه هعم عئصي ىذلا وه. ملسو هيلع هلأ ىلص

 يذلا لجرلا ؟ طاشدلا نع ةظح فكت ال ةءأنب ةمداه ةلاعف ةكرحشم ةيحس ةقاط

 نم | نمو 1؟ ضزألا عقاو نع ؟لوزعم حبصي « ضرألا عقاو ىف ةايح هلك ناک
 ! هیبشو هعابتآ

 . . هتحموص یف ملسو هيلع هللا یلص ۔شاع ول

 . . ذيفنتلا نع نوزجعيو راكفألا نوثشني نم “ ًافوسليف * ناك ول

 مه نييي الو ةعيفرلا ٠ لثملا * و ةليمحل ا « مالحلالا » نع نوثدحم نمم ناك ول

 . قيرطلا نوكت فيك ضزألا عقاو ف

 . , . اًاهاك وأ «ًارعاش » ناک هنآ ول

 ءوسنميق ۽ مہأدجو ف هولزعی نآ ساتلل زا هلک اذه نم ًاغیش ناک هنآ ول

 مناع نوهجإوي مهو هيلإ اوتفتلي ال .- م ء درجملا باج عإلاو ٩ ىرظتلاإ 1 بحلا

 . ضزألا بكانم ىف نوبرضيو عقإولا

 ىذلا وهو امآ . . ضرألا بكانم ىف نوبرضي فيك مه نيب یذلا وهو امآ
 ا .. قا حرص هلدب ینیو مهنيعآ مامآ لطابلا مدهف هديب لوعْلا فما

 ىتح ةنبل ةئبل مه ةلودلا ءانب ديشو . . ملسلا ماقآو مهعم براح ىذلا وهو
 مهبحصو «برشو مهحم لکأو . . ضزألا لس ءانب هواطی ال اقهاش ما

 م نادجو لکو ةايلا تال م ةا لک مهمامآ شاعو ‹ ەوبجبەۋ

 اهربك نوئشلا نم نآش لک ف ٤ فرصتی ۸ هوأرو ‹ كولس لکو اانادجو
 . . سانلل ةنسح- ةوسأ هيف نوكيو « ىلذمعت ةنس هفرصت نوكيل ء اهريغصو
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 ‹« ىربكلا ةينوكلا ةيرشبلا ةقاطلا هله ديدبت ىف مرج ىأف هلك اذه وهو ام

  ؟ نادج ولآ لاد یف اهرصحو

 يذلا نيدلأو « نادجولا ف لزعنيل - ماسو هيلع لا لص .۔ دمح ءاچ لھو

 1؟ نادجولا ىف لازعنالا بأي یدذلا نیدلا وه هب ءاج

 . ءاوس دح ىلع نطابلإو رهاظلا نيد هنأ نيدلآ اذه ف ةمس زربأ نإ

 الو . سانلا ءاثر حبصيف « فظن ريغ نطابلاو افيظن رهاظلا نوكي نأ ىضريال
 هنإ . هانعمو هتمهم دقفیف رعاظلا ىف هل یدص الو ًاغیظن نطابلا نوکی نآ یضرپ
 ره ہہ ملسو هيلع هللا یلص - هلوسرو ., ةدابع لمعلا لعج ىدلا نيدلا

 رهاظلا عفاثلا رمحملا لمعلا . . لمعلاب دبعتي اهلك هتايح لظ ىذلا لوسرلا
 . نايعلل

 ؛ لزعنم لاثم ىلإ نیملسملا بولق یف لوحتي نآ هلک اذه دعب زاج فیکف
 !؟لاٹم لبنأو ضرأالا ىلع لاثم عفر ناک ولو
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 « مسجملا عقاولاب ىساسحإ وه لاد ميركلا لوسرلاب ىساسحإ ناك دقلو
 . ءاضفلإ ف قلحملا لايش اب آل

 الك ةيسلا بتك ىف ةفورعلا ةروصلا هذه افينع ًازه ىنإدجيو زت تناكو
 ةروص ىلاي ىف مسترتو « . . . ضزألا نم علقتي هنأكو ىشمي ناک * : اہعآرق
 إله ىف ةميظع . . طاشنلا ةوفوتم « ةيويلاب ةغلتم « ةصحلاش ةيح « ةعثأر

 قثارلا رونلا یرأف یلایح یف تمسجن یتلا ةروصلا ىلإ رظناو . دحت ال ةمظع هلك
 قاأعأ ىلإ دفئيو ء  ملسو هيلع هللا ىلص  هحور قامعأ نم عشي فاصلا
 ةفافشلا ةقيمعلا ةيفاصلا حورلا هذه ىلإ رظنآ ائأو نادجولا ىنبلغيو «ىسفت
  ملسو هيلع هلأ لص - هارآو . . كرحتت نأ هتروص ثبلت الف كلذ عمو ءةعشملا
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 لصت نأ ىحور قيطت ام رادقمب . . هارآ . ضرألا نم علقتي هنأاکو یشمی

 « نكتو تابثو ةوق ف هقيرط قشيو «ضزألا بكانم ىف برضي ًاكرحتم . .هيلإ
 داكأف « ةقيمحلا ةقيقدلأ ةيسفدلا هفقاوم ىف هارأو . . ةنبل ةنبل هلك ءاتبلا ميقيو

 قلأتي رونلاو « هدبعت تاظح ىف هارأو . ةقفادلا ةكرحتملا ةشايجا سفنلا سلإ

 یتح ادت كرحشي ٠ كرحتي روثلإ اله نأك سحاق ۽ هثحلط نمو هحور نم

 . ءاضفلا لمشي

 . ملسو هيلع هللا لص - لوسرلا ةروص ىسفن ىف ىه ةزفرتملا ةيحلا ةكرحخلا

 . . نادجولا ف ةلزعنم اب سحأ ال مث نمو

 سانلل بجعأف « نيملسملا نادجو ىف هتروص اهيئاعت يتلا ةلزعلا ىرآ مث

 مه لاق اک ةوسألاو ةودقلل هتايح. نوردی ال مث «بحلا اذه لک هنو فیک

 !؟ نیلا هباتک یف مہر
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 ! _ ملسو هيلع هللا ىلص -لوسرلا ةروس ى ًاباتك اله سيو

 نم لوسرلا ةروص جإرخإ لواحآ نأ هنم ىم لك عضاوتم دهج وه انإو
 . نيملسملا بولق ىف ةشحوملا اهتلزع

 «- ملسو هيلع هلا لص - لوسرلا لإوقأ ضعب اوربدت سافل لوقآ نآ فده

 رركفت جهنمو كولس جهنمو ةيبرت جهنم اهوقي ةملك لك تناك فيك اورظناو
 . ةايح جهلمو

 ‹ اهتيمسأ ايك ٩ لوسرلا نم تاسبق » وأ ثيداحألا نم ةقرفتم تاراتخ اپن

 ةبراصضلا ةيعقإولا هميهاشم «ء مالسإلا « ميهافم ١ دحأ نوكي نأ حلصي اهنم لك
 .ةايحلأ ميمصب ةسبلتملا < ضزأالا بگات ی
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 ليق ام لكل ءاصقتسا الو « ميهاملا لكل ءاصقتسا تاراتخلا هذه تسيلو

 . یاب ترطحخ ایک اھتہتک تارات درج یھ اینو . میهاغملا هذه نم ی
 . قيرطلا حتفت نآ اهنم ىبس

 ال ىنإ . . حلم تمعن تلا كتمعن ركشآ نإ ىنعزوأو . . ىنقفو مهللا

 . .٠ ریقف ريخ نم ځل ت

 ےہاطکر





 ءاهسرخي یت موقت الآ عاطتساف ‹ ةيسف مكدحبأ ديبو ةعاسلا تماق نإ ١

 ٤“ رجآ كلذب هلف اهسرغيلف
 هللا ىلص . لوسرلا م لوقي نآ نيعماسلا نهذ ىف رودي ناک ام رحآ لعو

 ! ٹیدحلا كلذ - ملسو هيلع

 ‹ ةرحآلاب سالا ركذيل ءاج ىذلإ لوسرلا مه لوقي نأ اوعقوت مهلعلو
 لجأ نم مهكولسو مهرثاض فيظنت ىلإ مهوعديو « اه لمعلا ىلع مهشجو
 لوقي نأ !وعقوت مهلعل . . سوفنلا هيف نادت ىذلا باسحلا موي : ربكألا موبلا
 ةوعدب هلل هجوتيلو < هادپ تمدق اع هپر رفځتسیلف مکنم لک عرسیلف : م

 اوعقوت مهلعلو . .ىدملا لع هثعبيو هتبوت لبقيو نالا ىلع هتيمي نأ ةصلاح
 اوكرتا . اورهطتو . . ضزألا بارت نم مكيديأ !وضفناف اوعرسأ : م لوقي نأ
 مكطبري ام لك نع اوعطقنا . ةرحآلا ىلإ مكبولقب اوهجوثو ًايندلا رومأ لك
 ‹ ةايلا ىف ةبغر لك نم نيصلاح هيلإ ارهجوت . هدحو هللا اوركذأ . ضزألاب
 مكتبوأ لبقيف ‹ هيلإ مكسوفن تصلح دقو مشبهذ « مكبر ىلإ مشہهذ اذإ یتح
 + هلظ الإ لظ ال ثیح « هلظب مکاظیو

 !؟ هيف بجمع نم لهف كلذ مه لاق ولو

 ئراقلا ةدمع» . هتم هلا ىضر سنا نع نسج دائسإپ بعل یف زیرعلا نپ یٰلع رک ( 2 ١

 . ١ ةعارزلاو ثرخنأ باب « ینہحلا نيدلآ ردپل یراخبلآ حیحص حرش یف
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 ةجيشو لك نم سانلا خلسني نآ باوبألا ىلع لوهملا لوهإو ىعيبطلا سيل

 مويلا مايق لإ فجترملا لوهذو فئاخلأ ةبهر ىف اوعملطتيو « ضزألاب مهطبرت
 یرتو اهل لمح تاذ لک عضتو تعښضرآ اع ةعضرم لک هبف لهذت یذلا

 !؟ دیدش هلفإ ببالع نکلو ‹یرأکسہ مه امو ٤ یراکس ساللا

 نيفوجرم نيلوهذم اوغقت ال : مسو هيلع هللا ىلص -لوسرلا م لاق اذإف
 اوصلخأ « ميظعلا بركلا اذه نم مكذقني نأ هللا ىلإ اوهجوت نکلو « نيبوعرم
 هنإ هللا حور نم !وسأيت الو . هاعد اذإ یعادلاإ ةوعد بيج بيرق وهف ءاعدلا هل

 هللا ىلإ ولصو « اورهطت اومله . نورفاكلا موقلا الإ هللا حور نم سايب ال
 . . نیعشاخ

 دقو . ةمولكملا حإورألا ىلع يفاشلا مسلبلا عضو كلذ لوسرلا مه لاق اذإ

 دقو . نثمطتف ةفجارلا ةلزلزملا ةرتهملا سوشنلا ىلع اهب تبري ةيناحلا هدي عضو

 نمألاو لمألا صيصب ةروعدملا ةرهفكملا بولقلا ىلع اهنم لطي ىتلا ةوكلا حتف
 . . ءاجرلإو

 ىذلا هلك كلذ نم ايش لقي ل مسو هيلع هللا للص - هللا لوسر نکلو
 ۰ كوحماسلا هعقوت

 ! رشب لق ىلع رطخج نآ نکمی ام برغآ مه لاق لہ
 موقت نأ لبق اهسرغي نأ عاطتساف ةليسف مكدحأ ديب ناك نإ : مه لاق

 ! رجأ كلذب هلف . . اهسرخيلف ةعاسلا

 ؟ نينس دعب الإ رمثت ال يتلا لخنلا ةليسف ؟ يه امو !؟ اهسرغي ! هلآ اپ

 ! ؟ نيقي نعو ؟ موقت نأ لإ اهقيرط یف ةمايقلاو
 ! نييبلا متاح مالسإلا ىبن الإ اذه لوقي نل | هلآ ای

 ىبنو « هيجوشلا اذه بولقلا هجوپ نأ نکمپ یذلا وه هدحو مالسإلا

A 



 ! نیرحنآلا هب یدییو « یدل اذه یدتہب نآ نكمي ىذلا وه هدحو مالسإلا

 !لوسرلا تاسبق نم ةسبقلأ هذه لشم هش سيل . . اهلك ضزألا خيرأت الهو

 #¥F * # 

 -ةملك . ١ نلفت ١ الو « ةعنص الو « اهيف ضومخ ال ةطيسب ةملك يهو

 ةطاسبك ةطيسب جرت - ةرغ ىلع ركفلل اههدبو « ةلهو لوأل اهتبارغ مغر
 جهنم اهيتفد نيب مضت « ةحيسف ةعساأو ةلماش « ةرطفلا قمعك ةقيمع «ةرطفلأ

 ۰ ةيمالسإلا ةايلإ جهنم . , ةاأيحس

 . نأ ىف ةقيمعلأ ةطيسبلا تاهلكلا نم سفنلا هصلختست ىنعم نم مك

 قيرط نأ : مالسإلا اهب زمني ىتلا ةبيجعلا ءذه وه لابلا ىلع رطخي ام لوآ
 ! قإرتفآ الو فالتسا الب ايندلا قيرط وه وه ةرعآلا

 وه اهنإو ! ةرخآلل رحآلاو ايندلل امهدحأ : نيلصفنم نيقيرط اسيل اهن
 . كلتو هذه نیب ام طبریو + كلتو هذه للمشي دحأو قیرط

 ! لمعلا همس ايندلل قيرطو . ةدابعلا همسإ ةرحالل قيرط كانه سيل

 قرتفي ال قيرط وهو . ةرحآلا ىف هرحأو ايندلا ىف هلوأ دحإو قيرط وه انإو
 رظن ىف دحاإو ءىش امعالك . لمعلا نع ةداأبعلا الو ةدابعلا نع لمعلا هيف

 قيرط ال ىذلا دحاولا قيرطلا اذه ىف بدج ىلإ اج ريسي امالكو . مالسإلا
 ! هاوس

 تاوطش نم ةوطح رحلآ ىلإ . رمعلا تاظح نم ةظحلل رشآ ىلإ لمعلا

 ! نيقي نع . ةظحللا هذه موقت ةمأيقلاو اهسرغي !ةايخلأ

 ةديدش ةحضاو ةركف « هيلع ضحلاو هزاربإو « لمعلا ةميق ديكوتو
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 قيرط ال ىذلا ةرحآلا ىلإ قيرطلا هنأ ىلع هزاربإ وه انإو ء بسحف لمعلا
 , هاوس

 س تناك « رضافلاو ىضالا يف ةليوط تارتف ةيرشبلا ىلع ترم دقو

 عاطقنالا ىضتقي ةرعآلل لمعلا نأ دقتعت تناك . نيقيرطلا نيب ةفرفلاب اهيف

 ! ةرحألا تقو محري ايندلل لمعلاو « ايندلا نع

 ا « ةيرشبلأ سفن ىف روذجلا ةقيمع ةرحلآلاو ايندلا نيب ةفرفلا هذه تناكو
 نايكلاب لصتت ىرخآ ميهافم ىلإ ءادعتت انإو ء هدحو رهظملا اذه دنع فت

 , هعومج ف یرشبلا

 . ناتقرتفم ةرلالاو ايندلاف

 . ناقرتفم حورلاو مسح او

 . ٩ یداماللا 5 نع قرتفی یدااو

 . اقيزيفاتيلا نع فرغت  ةفسالفلا ةغلب  اقيزيفلإو

 رحآ ىلإ . قالحألا ميهافم نع وأ ةيلاثلا ةايخلا نع قرافت ةيلمعلا ةايحإو

 ايندا نيب ةقرفتلا ىه « ةدحإو ةطقن نم اهلك عببت ىلا تاقرفتلا هذه

 ةقرفملا ةركفلا هذه ىلع ةيرشبلا شيعت نيحو . ءايسلاو ضرألا نيب وأ «ةرعشآلاو

 سضنلا ةعزوم شيعت . للضم ريع ماد عارص ىف مرج الو شيعت « ةعزولا
 الف . امتاتشأ طبري طبار وأ « انايك عمي ةدحوب سخت ال . رعاشما ةبوهنم

 - مالسلا فرعت الو ةحارلا فرحت

 ازت امو ةيرشبلا اهيف تسعقو ةميدق ةوقش ةضراستملا فادهألا نيب ةقرفلإو
» u 

 . ةعفأو

 بلاکتو : مهکسنتو سالا یفسہ ةلرع لإ ميدقلا ف یدل تناک دقو
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 تقو لبق ةعتم نم اهيف أم نوبهتني « دحوألا مهمه اهولعجي ةايحلا ىلع نيرحآ

 ةياهن ف مهلتقتو <« اهنم مهسفن نوکلمي الو مہاوھش مھکلمتف < تاوفلإ

 ا ىلإ مثادلا قلعتلاپ مهيقشت وأ < تملا درأوم مهدروت نأ ىوثسپ . .رمالا

 . رقتسپ الو انہ

 ديزت اهدكلو . ثيدحلا ماعلا ىف كلت اهجئاتن ىلإ ىدوت ةقرفلا هده لازت امو

 طخضو <« ايرتسها تالاحو ! نونحلا غلبم غلبت ىتح ةرضاحلا « انتيلدم » ىف

 لظ ىف دیارتت . . راحدتنالاو « لماكلا تونخلاو « باصعألا باإرطہخإو مدلإ

 ىهر <« اهتيتفتو ةيرشبلا ةقاطلا ريمدتب نذؤت ةرطح ةجرد ىلإ ةئيدا ةراضحلإ

 طبرت ال مث ىتش تاهجو ىف ةدحاولا سفنلا عزوت ىتلا ةقرفلا كلتل ىدص
 طاب رباهنیپ

 . ةدحو . . اهيلع هللا هرطف يتلا هترطق مکحب یسفنلا نایکلاو

 ١ ةدأماللا ١ و ١ ةدالا 2 لمشت . حورلاو لقعلاو مسجلا لمشت ةدحو

 .حيرذلا تاحپسو لقعلا تالمآاتو سشلا تابغرو دسملا ثارهش لمشت

 . ةرثاطلا حورلا تأفرفرو ةقيلطلا ركفلا تالمآتو ةظيلخلا سما تاورن لمشت

 ىف حناج اهنم الك نأو « ةضراعتم نايكلا اذه تايثزج نأ كش الو

 . .هأجتأ

 ¦ هاوه ىلع اھنم تبان لک تہی « اہاشو ٹکر اذإ كلذ

 هللا هرطف ىتلا ةرطفلا ةبيجع « ىرشبلا نايكلا اذه ىف ةبيجعلا نكلو

 ‹ دحوتي نأ نكمي ۽ عمتجب نأ نكمي « رثتنملا رفانلإ تاتشلا اذه نأ ءاهيلع

 مئادلا عادصلاب نرباصم نييكيرمألا نم ةلالا ف ةرشع نأ ىبط ءاصحإ ىف ءاج ( ) ١

 مثأد عادص وه انإو ٠ تانكسملا هيفشت ىلا ئراطلا عادصلا سيل هنأ ىأ «ضرمك

 عافترالا ف ةدحلآ ةبسلا هذه نإ ريرقتلا لاق ہٹ ا یفشیال
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 ةوق ربکآ « هطبارتو كلت هتدحو یف بجع نم ۔ حبصی مث « طبارای نأ نکمی

 « ةدلالإ لزألا ةقيقح نم ةيئافلا ةرذلا سبقت نيح كلذ 1 ضأألا ىلع

 اعهف ةداماللاو ةدالا اهيف جرتم . . روناك <« ةقيلط حبصتو « حيهوتتو للعتشتف

 إ ءاوس

 وه نايك ىف هلک هطېرو «رثعنملا رفاثلا تاتشلا اذه ديحوتل كلا ىيرطلاو

 ! قيرط ىف ةرحلآلاو ايندلا ديحوت

 اسج سفنلا عزوتت الو . نيلصفتم ةدابعو المع ةايا عزوتت ال لئدنع

 ال ةيلاثمو ةيعقاو وأ ‹ ةيرظنو ةيلمع فادهألا عزوتت الو . نيلصفنم ًاحورو
 ! نایقتلت

 <« دحاإو ءىش ايهف ناقبطنيو « ةرحآلا قيرطب ايندلا قيرط ىقتلي نيح
 ىقتليو . ةضراعتلا فادمألا برتشف ء سفنلا لخاد ىف اله لثم ثدم

  ةدرفلا سفنلا ىقتلتو . دحاو ءىش وهف ميمجلا قبطي مث ء رثانحلا تاتشلا
 طبترإو هغادهأ تدحوت دقو < ريكألا ةايلاأ نايكب ىقتلت  دحوملا اايكب

 هئاضف ىف حبستو « هراطإ ىف مجسلتو « هيلإ حیرتستو ء هعم یقالتتف ۽ هتاتش

 امنإو «ء كالفألا نم هريغب مدطصي ال نوكلا ءاضف ىف درفلا بكوكلا حبسي امك
 . حیسف لماش دحاو نوئاق ًاعیج اهطبری

 ! ةبيجعلا هذه عنصي مالسإلاو

 أ رسيو ةلوهس یف اهعنصيو

 . ماظن ىف ةرحاآلاو ايندلا ديحوشب اهعنصي
 “' ٠ ايندلا نم كبيصن سدت الو « ةرحآلا رادلا هللا كاتآ ميف غتبأو

 . [۷۷ ]1 سصصقلا ةروس (
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 ىه لق ؟ قزرلا نم تابیطلاو هدابعل جرح ىتلا هللا ةنيز مرح نم لق
 ^« ةمايقلا موي ةصلاح ايندلا ايلا ىف اونمآ نيل

 ةقيقحلل ةقداصلا ةلماكلا ةمجرتلا - ملسيو هيلع هلأ ىلص  لوسرلا ناك دقو

 ًادحسإو ًاجهنو ادصحاو ًاقيرط هسفن ىف ةرحآلاو ايندلا تناك مث نمو . ةيمالسإلا

 . . ةدحأو 4 ةيسح- ۶ و

 هللا هجو هب ًادوصقم نکی م ملسو هيلع هللا یلص ۔ هلایعأ نم لمع یآ
 ؟ ةر إو

 لمعلاو « ايندلا ىف لمعلا نع - ملسو هيلع هللا للص - فك ةظمل ىآو

 ؟ ضرالا ح)اصإلا

 نآ هللا اهیغ نیعتسپ هیاع همالسو هللا تاولص نکی ملأ . . ةالصلا ىشح

 ف ساللا ةياده ىه هتلاسرو ‹ لمكألا هجولا ىلع هتلاسر ءادآ نم هنكمي

 !؟ رحأآلا مويلأو هللا !وفرعيل ٠ سضأألا

 ضرأالاو « ةرحآلإو ايندلاو « ةدابعلأو لمعلا : مطقنت ال ةدحأو ةقلح

 ! ءايسلاو

 حضاو وهو « ةنسحلا ةوسألإو ةودقلا وه - مللسو هيلع هللا للص  لوسرلاو

 - مسيو هيلع هللا ىلص - لوسرلاو . عقاولا ماع ىف مالسإلا قيقحتل لمعلا جاهلا

 یف مهر مهعمو مهمامآ اهيضقي هتادابعف . لزعم ىف هبرل رهطتيل سالا لرععي رل

 ةيرشب سفن لكف « دبحتي ليللا حج ىف هبر ىلإ ولي ناک اذا . هنم ةبحص

 قوف ةولخا هذه ىف وفصت نآ كلمت سفن لكو « تقولأ نس انيح ةولخا ىلإ وشه
 اهافصأو هتاولخ قمعأ ىف هنآ مهلا نكلو . نيرحلآلا ةرضح ىف وفصت ام

 ء [۴ ] فارعألا ةوس ( ١
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 . هللا ةلاسر مادأب فلكلا « هللا لوسر هنآ ىسني ال

 ىلإ ساتلا وعديو . هللا ليبس ىف ملاسيو . هللا ليبس یف براحم لوسرلاو
 مطحمو « یٹبیو مديد < هللا ةئس ىلع جوزتيو . هللا مساپ لکایو . هللا لیبس
 موي « رحآلا مويلاو « هللا ليبس ف كلذ لك .. نطوتيو رجامو « ئشنيو
 قيرط همام قيرطلاو . هللا ىلإ اهب هجرني ةدابع نذإ هلمع لكف . هللا یقلی
 . . . هلأ لإ قیرطلا وه . . دحسإو

 ذل ًامدق ربسي « ريغ قيرط ال ىدلا دحوألا قيرطلا اله ف ريسي وهو
 . . ريسملا نع فكي الو . . لوحتي الو تفلتي

 . قيرطلا ىف رسي ناك - ملسو هيلع هلا للص - هتايح نم ةظحل رح ىلإ
 . ضزألا ف لمعلاب ةرحآلل لمعيو « ةرحنآلا ىغبي وهو ايندلا ف لمعي ناك
 ىتمعن مكيلع تمقأو مكنيد مكل تلمكأ ميلا » : ةيألا تلزن نوح ىتح

 تعمدف ةياهنلا انآ - هنع هللا ىضر - رمع سحأو « ًانيد مالسإلا مكل تيضرو
 هلاغشنا هليازي رل ةريحلألا ةظحللا ف ىتح . . تولا ضرم ف ىتخ ٠ هانیع
 مسرب . . ةيرشبلا ةيادمب . . ضرألا حالصإب . . سائلا رومأب . . ايندلا رومأب
 . هارع قيثوتو نيدلا ناكرأ ديطوتب . . هيلع نوريسي ىذلا جهلا

 باتکب ینوتیإ * : ۔ ملسو هيلع هللا یلص ۔ هيلع دتشی عجولاو لوقی اکو
 . « . . ًادبآ هدعب اولضت ال ًاباتک مکل بتکآ

 . . اهسرخي ناكو ةليسفلا هدي ف تناك

 ةميركلا هحور تضاف ىتح  ملسو هيلع هللا ىلص  اھئم هيدي عدی ملو
 . . الوم ىلإ ةرهاطلا
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 ةيرشبلا هب نودميو « مهيبتب نوملسملا هيف ىدعقي ًاسردل كلذ ىف نإو
 . ليبسلأ ءاوس ڑإ ةلاصفلا

 . ةرحخنألا قيرطب ايندلا قيرط !وطبري نأ نوملعتي
 سيل . ةايلا ميمص وه انإو « ةايحلإ نع ةلزع سيل نيدلا نأ نوملعتي

 . نيبكارلا عم مهبكرم هيف نوبكري الف برطضملا بحخاصلا ةايلا رايت نع ةلزع
 نأ مهیلع یغبنی هنآ اوسحآ اذإ مهنید نود الو مہبر نوضری ال مہأو

 . ضرألا حالصإل اولمعو ةايحخلا كرتعم !ولحد اذإ نيدلاو هللا اوسي
 وأ لمعلا وأ ةعماجلا وأ ةسردملا اولد اذإ نيدلا !ومدخج نلو هللا اوضري نل

 ؛ ايندلل نولمعيو ضرألل نولمعي نآلا مهنآ مباسح فو رجتملا وأ عنصملا

 لإ .۔اوداع اذإ - نودوعيس ضزالا لمع نم نوغرفي نيح ىرخأ ةظحا- ىف ماو
 ! هيلإ نوهجوتيو هنودیعیف « هللا

 ! مالسإلا نم كلذ سيل ! الك

 هللا مساب اوملعتیو « هللا مساب اوجوزتيو ‹ هللا مساب اولکأي نآ مالسإلا انإ
 ال . هللا لیبس یف . . اودعتسیو اووقتیو اوجشنپو اولمعیو « هللا لیبس ینو
 ال دحإو قيرط األ « ايندلا نع ةرحلكلا الو < ةرعكلا نع انيدلا مهلغشت

 . ناقراشي

 ةيرذلا ةقاطلا !وسرد اذإ مين نوملعتي نيح : كلذ نوملسملا ملعتي نيحو

 . هللا يبس فو ناب نیلصتم اونوکی نأ نکمی برحاو ملسلا یف اهمادختسأو

 حالصإلاو ةيداصتقالاو ةيسايسلا مظنلا نوسردي مهو مہأ نوملعتي نيح

 اوئوكي نآ نكمي « مهرومأ نوسوسي مهو سانلأ ىلع انوقبطي وأ + یعایتجالا
 مهجاوزأ عم مهتولح ىف مهو مہ نوملعتي نيح . هللا ليبس یو للاب نیلصتم
 لیبس یف اونرکیو هللا مسا اررکلپ نآ نکمی ‹ ربکألا ةایحلا فده نوققج
 , . هللإ
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 نأ نكمي ال ةقرفتلا ةرشكلا ضزألا لايعأ نم ًادحاو ًاامع نأ نوملعتي نيح

 للاب نمؤم ملسم وهو ناسنإلا هيلع مدقأ اذإ ةرحلآلا ىلإ قيرطلا نع جرخ
 . . هلأ لإ هج وتم

 الو ء ايندلا حالصإب الإ ةرحلآلا اومدخب نأ مهنكمي ال هنأ نوملععب نح لب

 نم ةظخ رخآ ىلإ ارلظي نأ مهيلع نأو ء ضرالا قيرط نع الإ ةرحآلل ًولصي
 . . هللا ناوضر ىلإ اولصي نلف الو « اهلئاسف نوسرغيو ضرالا نورمعي مہتأيح

 . . ًاقح نيملسم نونوکی كلذ نيح

 لوسرلا ناك امك « ضزألا حطس ىلع اهلك ممألل ةودق نونوکی كلذ نیحو
 . مېتود وه - ملسو هيلع هللا یلص

 . « سائلا ىلع ءادهش اووکتو مکیلع ًادیهش لوسرلا نوکیل 3
 . ةصاحخ نرتفلا برغللو <« هلک ملاعلل هتوملعپ ام مہپدل نوی لئدنع

 مويلا وهو « نرق عبر ىف نيتيلاوتم نيبرحب ماقف نونا هباصأ ىذلا برغلا
 ! ضزألا رم دتل دعتسي

 نم ٩ هللا ١ مديخلأ دقل : ضرألا لك ف سانلل !ولوقي نأ نوعيطتسي
 ؛ملعلا ماست نعو : ضْزالا ريمعت نع مکقرعي هئا مدننظ مکنال مکپاسح

 ! ةايخاب عاتمتسالا نعو <« ضرزألإ ةقاط لالغتسأ نعرو

 ! كلذك سيل عقاولا ف هنكلو

 جرخأ ىتلأ هلا ةنيز مرح نم لق ١ : هيلإ نوفت ىذلا اذه لک لإ وعدب هنإ
 الف ۽ مكقيرط اودحوت نآ طقف ديري امنإو « ؟ قزرلا نم تابیطلاو هدابعل

 ايندلل ةدحاو قيرط اهنإو « نيتلصفنم ةرحآلل ًاقيرطو ايندلل ًاقيرط اولعجت
 . هلأ لإ قيرطلا ىه « ةرحلألاء
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 نم سأيلا ببسب ةدحاو ةظعلل عطقني نأ ىغبني ال ضرألا ىف لمعلاو

 أ ةجبيتنلأ

 نيح « اهلك ايندلا ةايلا عطقنت نيح « ةظحل دعب ةمايقلا نوكت نيحس ىتحف
 لمعلا نع سادلا فكي ال ذئدنع ىح . . لمعلا نم ةرمث لانه نوكت ال

 ! اهسرغيلف ةليسف هدي ف ناك نمو « لبقتسمأل حلطتلا نعرو

 ! هيلع رارصإلاو هيف رارمتسالاو لمعلل ةبيجع ةعفد اهنإ
 ! لمعلا نم عنمي نأ نكمي قالطإلا ىلع ءىش ال

 نزو ال اهلك . . ٤ تاليحتسملا ١ لك . . تاسشيملا لك . . تاقوعلا لک

 . لمعلا نع عنق الو . . بآسح- الو اه

 تايئدملا اهيف ديشتو ًاقح ضرألا رمعت ةرابحلا حورلا هله لثمبو
 , تاراضحلاو

 ءاهليبس ىف لمعلاو « ضإزألا ريمعتل وعدي وهو مالسإلا نأ رمألإ ف ام لك
 نيب لصفي ال هنأل « ةرحلآلا قيرطو هللا قيرط نع رعاشملاو راكفألاب فرحشي ال
 لرش ايك . لرقي ال هلإ . < قالمشلا ١ و ةيلمعلا ةايملا نيب الو ؛ ةرحلآلاو ايندلا

 وأ ساتلا قالخآ عترت نأ ىنينعي الو « ضرألا رمعألف - فرحنملا برخلا

 ماد ام لجرلا قالخأ ىنمه ال ! سییاقم قالحالإو سيياقم لمعللف ءطبهت
 ام ةظحل يف رمدت نأ ثبلث ال ةطباملا ةرسبلا ةرطنلا ءذهف 1 ىلبجعي ٩ هج اعنإ#

 ةرستبلا ةرظنلا هذه نإ لب 1 بارخ ىلإ هلك راعلا لیت نو . لایجأ یف هت

 نوكتف « لاثلأو عقاولا نيبو « رشلإو ريا نيب راكفألاو سوفنلا عزوتل ةطباملا
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 ریمل هلو ڭكلذو ۽ راحستن الأو نونخاو ةييصعلا ضارمألا ىه ةبيرقلا ةجشلا

 . بيحرلا بارخ او لماشلا رامدلا ثدحم مل ولو « ةفاطلل ديدبتو سوغنلل
 تاراضح عورأ نونبی هب نولمعیو مهنپدب نولمژی معو نوملسملا ناک دقو

 . هلا قيرط نع نوفرحني الو . . اهميهافم عفرأ نوثشنيو ضرالا
 ف حايسئالاو حتفلاو « ريمعتلاو ءاشلوال مهعفدت « لمعلا » ةقاط تناك

 !وماقأو « نورق ىف مهريغ هخلبي ل ام نمزلأ نم ةفطاح ةحمل ىف !وخلبف « صرألا
 ء ةيرشبلا ىلع ةبيرغ - لازت امو - تئاك ةيئاسنإلا ةلادعلل القم ناكم لك یف

 . ريطاسألاو مالحالل نورظني امك اهيلإ نورظني
 مورلا شيج داشتحاب ملع موي ماشلا لهال ةيزحلا ةديبع وب داعآ نیح

 هنأال مکلاومأ مکیلع انددر اینإ ١ : مف لاقو « مهتیام ىلع ردقی الأ یشحو
 ال انإو ء مكعنمن نأ انيلع متطرتشأ دق مكنإو . عومجلا نم انل عمج ام انغلب
 امو طرشلآ ىلع مكت نحنو مکنم اندا ام مکیلع انددر دقو . كلذ ىلع ردقن

 . < مهيلع هللا انرصن نإ مكنیبو انٹیب ابتک

 هجو ىلع مالسإلا اهأشنأ ىلا تازجحعملا ىدحإب موقي ناك كلذ عنص نيح
 بكام ف برضيو ء ةياغلا ىصقأ ىلإ هلمع ىف دهتجيو . لمعي . ضرألا
 قرتفي الو هلك كئذ ىف ةدحإو ةظمل هللا ىسني الو . وزغيو براو . شضرألا
 . هلأ ليبس ىف هلک كلذ لمعي هنأل < ةرحآلا لإ هقيرط نع ايندلا ىف هقيرط

 ءاذعأ نم هللا هنكمأو ةيييلصلا بورا ىف نيدلا حالصل رصنلا مت نيحو
 < سدا تیبا لاد نپلسملا اوحپڏو ۽ هللا دهعب لبق نم اوردغ نيذلا هتید

 لثمي ملو « هسفنل رأثي مل . . ةيرشبلا تامرح لك ىلع ةيشحوو ةظلغب اودتعاو
 ءاسلا عئارش لك نم كلذب نوذأم وهو - فيسلا مہباقر ىف لمعي ملو « مهب
 سشنلا ىلعو هسفن ىلع مفترإو « افعو حفص لب - لثملاب ةلماعم ضرألاو
 . . اهلك ٩ ةيرشبلا#
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 لمعي .. مالسإلا تازجعم نم ىرحأ ةزجعمب مرقي ناك كلذ نيح
 .ةرحآلا ىلإ هقيرط نع ضرألا ىف هقيرط قرتفي الو « هلأ ىسني الو . . لمعيو

 . . خيرأتلا ف ًاذف مالسإلا ناك كلذبو

 نم تايرش نم هباصأ ام مغرلاب ًاديرف مالسإلا هانب ىذلا ءانبلا ناكو

 . ءاوسلإ ىلع جراف! نمو لحادلا

 ‹ ضزألا ريمعتل لمعلا ىلع مهشجي وهو مهوسرب نودتقي نوملسملا ناك دق
 نأ طقف مهيلع انإو <« هلأ اه ءاشي نيح رمشت لئاسف نم مہيديآ یف ام سرغو

 ږوسرخغیف هب نودتقیوا دیدج ناکم یف نوسرخپ اهرپغ لإ اطضمیو ؛ ًاهوسرشی

 إو دحر هللا لل نوهجتی مهو « ناکم لک یف ریا تاتبن نم نوسرخی ام هب
 سفنلا تاوهش الو « هللا قيرط نع ةتبنلا ضرألا عماطم مهعفدت ال . ةرحلآلا

 . هللا ىوقت نع ةتبنملا

 ف ةودقلاو < ضرالا تالظ ف فرشملا رونلا اوناكو « اوداسو وزيت كلذبو

 اهلكأت ةيلهاحجلا ةملظ ىف ابروآو . ماظن لكو ملع لكو لمع لكو كولس لك

 ىف مالسإلا نم تاسبق تسبق ىتح . . طاطحنالاو رحأتلإو بور إو ةقرفلا
 ريغ ىلع نكلو . . ۲ ضهنت » تأدبو اتوفغ نم تقافآف « ةيبيلصلا بورحلا
 نم ناطيشلا هطبختي نمك الإ موقت ال مث نمو . . ةرحآلا قيرطو هللا قيرط
 . قيرطلا رخ ف ةوملأو نونجملاك قلطلت . . سلا

 اه اوحتف اذإ مهعفنت هلأ لوسر ىف ةودق مويا ىلاسكلا نيملسملا مامأ نإو

 اولمعي . . ولكي الو ًثاد اولمعي نآ مهیلع نإ . اهیناعم اورہدتو مهرثاصب
 ناديم لك ىف اولمعي . ليوطلا دوعقلأ اوضوعيل ةقاطلا قوفو ء مهتقاط دهج

 ناديمو ةراجتلا نأديمو ةعانصلا ناديمو ملعلا نادم ىف : لمعلا نيدايم نم

 . . ركفلإ ناديمو نضلأ كاديمو ةسأيسلا نأديمو داصتق لا
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 ؟ هيلإ لصن نأ نكمي اذامو ؟لمعلا ةميق ام : !ولوقب الو اولمعي

 ء اولمعي نأ مهيلع (نإف . ةظحبللا موقت ةمايقلا تناك ولو ةليسفلا !وسرغي
 ! حاجنلا مامت هللا للعو
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 ١ سرد یآ سرد ثپدح-ا اذه یف مم ةصاح ةاعدلاو

 ىلإ ةجاح مهدشأو « سأيلا تابونل ًاضرعت سانلا دشأ مه ةاعدلاف
 !تابلا

 ةرم هحفات نأ ثبلث ال لالا ةعفد نكلو ٠ بسكلا نم رجاتلاآ سأيي دق

 . قيرطلا ىف ريسلا ىلإ یرحآ
 حتفت نأ ثبلت ال ةسايسلا تابلقت نكلو « رصنلا نم ىسأيسلا سأيي دق

 . هحلاصل هلغشسيف ًالفنم هل

 ثحسبلا ىلع ةرباثلا نكلو . . ةجيتنلا ىلإ لوصولا نم ماعلا سأيي دق
 . ةياهنلا ىلإ هلصوت نأ ةليفك قيقدتلاو

 ىلإ ةجاح ىف مهو ء سأيلل نوضرعم ةفرح نيفرتحملا رشبلا ناولأ لك
 اذه ىف ةاعدلاك اوسيل كلذ عم مهنكلو « ليوطلا ثحلاو مئادلا عيجشتلا
 ةلباق نوكت ام ابلاغ مهقتاوعو « ةبيرف نوكت ام ًابلاغ مهفادهأف <« نأشلا
 . ليلدتلل

 . نوحلصملا كلذك سيو

 نم ىصعأ سرفنلاو « سوفنلا ١ عم نكلو ةدالا عم نولمأعتي ال مبنإ
 . فارحئالاو غيزلا ىلعو ةمواقملا ىلع ردقأو ءةداملا

 مدعو <« ميتوعد نع سالا فأرصنأ وه ةاعدلا بولق لكأي ىذلا مسلاو
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 نم اهيف ام ردقب نايحلالا نم ررثك ىف اهتمواقم لب « قحا نم اهيف اب ناییإلا
 ! حالصلا نم اهيف ام ردقب امايصعو « قحا

 . قيرطلأ ىف نوواهتیو . . ةاهدلا سأيي ذئددع

 تقاطأ نم الإ . قيلطلا قرشملا ىلمألا قفألا نم ةسبق هحور تسبق نم الإ

 ! نيقي نع ةظحللا موقت ةمايقلإ تناك ولو ةليسفلا سرغي نأ هحور
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 لوسرلا نع اومذعتي نأ سائلا جوحأ . سردلا اذه ىلإ سانلا جوحأ ةاعدلا

 . تالكلا كلت هنمضتت ىللا بيجعلا هيجوتلا اذه - ملسو هيلع هلثا للص

 . قيسنتلاو فرحترلا نم ةيلاخأ ةطيسبلإ ةليلقلا

 ةئيضملأ ةحمللا هذه لوسرلا تاسبق نم اوسبقي نأ سائلا جوحأ مح

 مهسوفت ىف سرغتو « سأيلا ةملظ مببولق ىف رينتف ‹ ةيحوملا ةعفادلا ةفشاكلا

 . نيح دعب رمثتل ضرألا ىف ةليسفلا سرخت امك « لمألا ةتبن
 « هدحو دهجبا مكيلع نكلو « دهجلا ةرمث مكيلع سيل : مف لوقي هنإ

  هجئاتن ىپ اوعلطتت الو هول ذا
 مکبجاو نو « مکتمهم هلهو مکبجاو اذه نأ لماک نایژب ولدا

 طاقتلا ىف ال « ضزالا ىف ةليسفلا سرغ دنع « كانه مكب نأيهتني مكتمهمو
 أ راهثلا

 مم لوقب نإ ! مهيلع كحضي الو ميب درغي ال كلذ مه لوقي ذإ وهو
 ! باإوصلا دحسإولا ءىشلآ

 جايرا ًاطوحو < رمثت فيكو ةليسفلا رمت ىتم H4 كسفن لأست نيف

 ؟ بناج لک نم رشلاو ریصاعالاو
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 . . كيدي اهنم ضفنتو ًابناج ةليسفلا حرطت نأ ىلإ ريكفتلا كب لصي نيحو
 ؟ شيعت نآ امه ینو ؟ رمت فک ذدنیح
 ؟ كيدي نس اهّتلفأ نح تن اهتلتق امأ

 نوكت يح . . ءاعدلاب هلل كيدي عفرتو ضزألا ىف اهسرغت نيح كنكلو
 . كاعريو اهاعري ىذلا قحا ىلإ اب تدهعو ٠ قحا اہناکم اھتعدو

 . تنآ كلمع نم اذه سيل 1۴ راټلا نوکت یتم : لأست نأ كلغشي الو

 .هتملع ول. كقوط ىف الو . بيغلا ملع كل سيو .رادقألا ىلع ًانميهم تسل

 ! راودلا نم كسفت كسم نأ

 !؟ ءاهتنأ الو هل دح ال ىذلآ حيسفلا عساولا شأ كلم ف تنأ نوكت نمو

 خیرات ی ناکمو ةوقو نزو هلو نایک هل كرحتم ىح قولخ : تنآ تنآ اینإو
 كحناصو « نوكلا عناصو ضزألا عناص نم ةسبق كحور سبقت نيح «ضرالا

 . يبکلا نوكلا اده نیہ نم ٹثآ

 ةليسفلا هله كلذك هل عدت ال وأ ؟ هيلإ ًانعمطم كريصم نذإ هل عدت الفأ

 كدم بولطملا كرودب ىفتكتال وآ ! ؟ رالا اه علطيو كل اهاعري اهتسرغ ىتلا
 دودحملا الم كرود ىوس كلج م نأ هللا دمحتو « حيسفلا لئاهأ توکل یف

  ؟ روسيا

 ! رايثلإ ملطت كلذ عنصت نحو

 ! رحس الو كلذ ف بجمع ال

 ‹ تعنص امو كب بجعیف كررغ ءیجیف ‹ یضقتو كرود یدؤت تنآ اینإو
 . راثلا عملطتو « ومدتف « تسرغ ىتلأ كتليسف دهعتي بهذبف « كبحيف

 ةلرمع ىف ىح تنأو ةرمثلا ىرتف « ضإألا سيياقمب « اديعس » نوكت دقو
 . دودحخا
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 . . راثلا ىرث نأ لبق یضمت دقو

 ؟ هللا راوج ريخ راوج ىلإ « هللا ریغ دحآال یضمت له ؟ یضقت نیآ نکلو
 وأ « انه ةرمثلا تيأر دق نوكت نآ ۽ كانه ىلإ لصت نيح كيلع نذإ اذامف

 . نايس ةياهنلا ىف (نإ ! الك ؟ كأنه تنآو اهارت

 اهعدت لو ضرألا ف ةليسفلا تسرغ كنآ كبر راوج ف تنأو ىضرت اهنإو
 . لامهإلاو سأيلا اهلتقي كدي نم
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 - ملسو هيلع هللا ىلص - لوسرلا لوقي نيح ايفا ىف ةوعد نذإ تسيل

 . اهسرغيلف ةليسف مكدحأ دي ىف ناك نإ ؛ سادلل
 رادم ىلع دوهشملا ٠ ضزألا ىف عقاولا قحا . قحا ةوعد ميمص ىه انإد

 . خيراتلا

 ىلإ لصيو لبسلا مب قيضث نيح اهيلإ سانلا جوحأ ضزألا لك ىف ةاعدلاو
 . لاتقا سأيلا مس مهبولق

 هسفن لوسرلا ةريس اوربدثي نأ سانا وأ مهو

 ! تاظس دعب نوکی ام یردی ام وهو ةلیسفلا سرغپ ناک دقل

 . هلتقتف شیرق هب رأت دق

 . نيلمؤملا نم هعم نمو وه بعشلا ىفًاعوج كلب دق

 نوكت وآ . . دغ ةمث نوكي الف راغلا ىلإ هقيرط یف وهو رافکلا هب قحلپ دق
 ىتح ةياعرلاب اهدهعتيو « ةليسفلا سرغي كلذ عمو . . ةظحل دعب ةمايقلا
 . بولطملا بجاولا ىدؤي ماد ام هللا ىلإ ًايئاد نئمطم وهو « رانا هللا نذؤي
 .حالصإلا لإ نوعدي نیح هب اودتقی نأ لإ ةاعدلا جاتي ىذلا لثلا وه كلذ

 ا



 أ اهسرغیلف ةليسف هدي یف ناک نم

 لك نم رشلاو ريصاعألاو حايرلا اهوحو ومدت فيك : هسفن لأسي الو
 ؟ بٹاچ

 . . هنأش كلذ سيلف « هسفن لأسي ال

 هلل كلذ عديلف

 ىذلا قحلا ىلإ اهب دهعو « قلا ااكم اهعدوأ هثآ هسفن بط#لو
 . هاعريو اهاعرپ
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 ةنيرف ميلا بل
 . “؛ملسم لك ىلع ةضيرف ملعلا بلط»

 مه ريتيو ‹ ضرالا كلاسم ىف هب هللا ىد ىذلا رونلا اذه . . ملعلا

 ربلا تایلظ یف اہب یدتہب موجللا لشمک ضرالا یف ءاہلعلا لٹم نإ ١ : لیبسلا
 " «ةادخا لضت نآ كشوأ موجنلا تسمطنا اذإف « رحبلاو

 دفانلا عاعشلاو « لوهجملا ١ ىلع ةحوتفملا ةمخضلا ةذفانلا كلت . . ملعلا
 . تاضظلا ىلإ

 ء هئايك عسويو « هتايح ناسنإلا اهب دمي ىتلا ةلئاما ةقاطلا كلت . . ملعلا

 رصحتي الو ‹ بيرقلا قيضلا هعقاو ف رصحنب الو « هسفن تاذ ىف رصحدي الف

 اذه لمشي ائإو . ضرألا طبع ف رصحدي ال لب . هيف شيعي ىذلا هليج یف
 ءوض ىلع لبقتسملا مهفي نآ لواعيو < ىضاملا ىلإ دفنيف « هيلع دیریو هلک

 . .هتایرظنو ,یظانم لالخ نم هعاستا ىلع نوكلا بقريو ضاعلا

 ًاعاعش حبصتو قيضلا اهقاطن نم ةسوسحمملا  ةداملا » تلفنت اك . .قلطئيو

 ثدحملاو ء ةبرغلا ف بحاصلاو ء ةشحولا ف سيئألا ١ . . قافلا ىف رودي

 . . ءادهآلا ىلع حالسلاو « ءارضلاو ءارسلا ىلع ليلدلاإو «ةولخلا ىف

 ۽ . . هعہات لمعلاو لمعلا مامإ وهو . ماعلا نم لالحلا فرعي هبو

 . كلام نب سا نع دما هاور (۳) . هام نبأ هار (1)
 , هلع هلا یضر لیج نب ذاع نع ربلا دع نہا هور تیدح نم ( ۳



 همركو « ناسنإلل هللا اهحنم ىتلا ةبيجعلا ةيئابرلا ةحنملا كلت .. ملعلا

 أ اهادرعت اننا نیلفاغ ایہ رمن . قلا تازجعم یدحإ یهر . هلضفو اپ

 حقي نيح الإ رهبلا نم انبولق قفخت الو < بجعلا نم انهإوفأ حتغن الو

 . . لوهجملا ىلع ًاديدج ًاباب حتفي وأ « نوكلا رارسأ نم لئاه رس ىلع ملعلا
 ةيلثلا ىف زجعت « ةايلا » نأشك ! ءاوس ريبكلأو ريغصلا ىف ةزجحملا نأ عم

 ' ءايحألا دقعأ ىف زجعت اہک ةدرفملا

 ىذلا وهو « همظعيو هب لفتجب نأ ًايرح مالسإلا ناك دقل . . ملعلا اذه

 ةحذنم لكل بولقلا هجري ىذلآ وهو « اهمظعيو اهلك ةايلا تاقاطب لفعجم
 . . شا تایآ نس ةیآ لکو « هللا اهم

 فريو ملعلا ىلع ثحب نأ ًايرح  ملسو هيلع هللا لص  لوسرلا ناك دقلو

 ملع ىذا ء مركألا كبرو ارقا » : هملعف ىحولا هيلع لزن ىدلأ وهو « هتلزثم
 . قافآلا هب هل تحشفتو ءملعلا ةوالح قاذف « ملعي إل ام ناسنإلا ملع . ملقلاب

 : حولا اله نم ولت یذلا وه مث
 1 4 ءارلعلا هدابع نم هللا یش اہنإ

 ثب وهو  ملسو هيلع هللا للص  لوسرلا همدختسإ ىذلا ريبحتلا نكلو
 هتاءاإو ةصاخلا هتالالد هل لظتو « هلك اذه عم ًابيجع لظي « ملعلا ىلع

 ا هام ىلإ لصاو « للاب لوصو « لوسر نع لإ ردصتال ىتلا هتاهيجوتو «ةصاخلا

 1 « ةضيرف 3 معلا بلط
 نمًاقافآ اهدحو حتفتو « رونلا نم "اجاومإ اهدحو عشت ةدرفلا ةملكلا هله

 . ةايلإ

 [ ۲۸1 رطاف ةروس(١)
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 . نينمؤملا بولق ىق ةضيرغلا ىلعت ام رظددلف , . ةضيرف

 هنع هلغشت نآ زوچب ال . هیدؤی نآ ناسنإلا ىلع ضورفم بجاو : الوآ اہإ

 . تابقعلا هدعقت نأ الو . لغاشلا

 وهف مث نمو « هيلإ هب دبعتيو هنأ ىلإ ناسنإلا هيدؤي بجاو : ًايئاث ىهو

 . صالخإب هیدژيو . ةفاظنب هيدژيو . ةنامأب هيدؤي

 هديب ناسنإلا ماق الكف < بيلا ىلإ دبعلا برقي لمع ؛ ًافلاث ىهو
 ءًاقلعتو ًانايإ هب دادزيف . هللا نم برتقي هنأ سحآ « ةدابعلا هلهب وأ ءةضيرفلإ

 ىلع ركشلاإو « هباحر ىف اشرلاب ًاساسحإ دادزيو « ابو ةيشحخ هل دادزیو

 . هأایأطع

 یئاعم تثاک كلتو نمؤملا بلقلا ىف ١ ةضيرفلا * ىناعم ضعب كلث

 ! نيملسملا سوفن ف  ملعلإ
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 نآ وأ ةرحآلا نع مهساسحإ ىف للصفت ايلدلا نأ طق نوملسملا رعشي م

 : ةايلا نع لصغفتي نيدلآ

 ہہ هلوسر اهیلع مهابرو هنأ ا ر ىلا ۔ ةلصاولا ةذماشلأ حورلا هلپمو

 < رعاشمو راکفأو ۽ ةدابعو لمع نم <« اهلك ةايلا نوش نوذحنأپ اوناک

 . ماظنو ةعيرشو

 هنآ ىلع .. ملعلا نوذحأي !وناك اهعاذ ةلصإولا ةلماشلا حيرلا هذببو .

 لصتو « ةديقعلاب لمعلا ىللصتو ؛ ءایسلاپ سصضزألا لصت ١ ةشيرف

 . للاب . . ةةفرعلا#

 سضزأالا ملع سيل رهف .. لماشلا لولدملا اذه ٠ موقع ١ ىف ملعلل ناك
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 مْلع وأ اهدحبو تايرظنلا ملع سيو . اهدحو ءامسلا ملع سيلو . اهدحو
 . لاب ًاطبترمو ةديقعلاب الومشم « هلك كلذ هنكلو . تاقيبطتلا

 ًاهنمف . اهلك ةفرعلا تلمش ىتح مهرظن ىف ٠ مولعلا ١ تدتمأ مث نمو

 كلفلا مولعو . ةغللا مولع اهنمو . مالكو ديحوتو ةعيرشو هقف نم نيدلا مولع
 . موثعلا نم لئموي ًافورعم ناک ام رخآ ىلإ . . تایضایرلاو ءايميکلاو ةعيبطلاو

 ةزها نكلو . . ةيوخللا ةعإربلاإو رعشلا مهم ناك اينإ . ةفرعملا نم ةميق أذ اعيش لمحي مهثارت نكي ملو « ملم ةمآ د مالسإلا لبق - برعلا نكي مو
 ىف اهعج ىتلا ةبيجعلا ةقاطلاو « مهسوفن ىف مالسإلا اهثدحآ ىتلا ةرابجا
 ةلئاه ةوق ىلإ مهتلوح دق « ضزألا جاجف ىف - دعب نم  اهقلطو « مينايك
 ناديمو . برحلا ناديمو . ةديقعلا ناديم ىف . ناديم لك ف برضت
 . كۆك ةفرعلا ناديمو . ةسايسلا

 لك نم ةفرعلا : مهنايك ىف ججأتت ةفرعملا ف ةديدشلا ةيغرلاب اوسحأ دقل
 ام لک ىلع نوذوحتسیو « ملعلا توبلطي اوبرغو !وقرشف . ناديم لك فو ٠ تول
 هنوغیصپو هنولثمیو هنومضهيو هلك كلذل نوحتفتيو . قيرطلا ق هنم نودج#
 هيلإ نوفيضي مث . ةديقعلا طابرب اهلك ةايلا طبرت ىتلا ةيمالسإلا مهتخبصب
 ةرقلاو ةردقلاو ةعارلاب دهشي اك « ةميزعلاو دحلاب مف دهشي ايق ًادیدج
 . ءاينلأو

 نم سرافو دنملا فو « ةيحا نم نانويلا ق ةرهدزم مهتقو ىف ةفرعملا تناك
 : ةلثاغلا ةمكحلا ىفو . مول علب ةرخاز كلذك نيصلا تناک اےک ۔ ةيحان
 لوسرلا هيجوت ناكو « ةقيقحلا هذه ىلإ ريشي ام « نيصلا ىف ولو ملعلا اويلطأ»#
 « ملعلا ليس ىف ةقاطلا ىصقأ اولذبي تأ نيملسملل - ملسو هيلع هلا ىلص -
 . باعصلا نولابي ال كلذ ليبس یف اوطشنف
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 صضزألا فراعم ىف نوملسملا هقفتو « هلك اذهب مالسإلا ملأ ةفطاحخ ةعرس ئو

 دشح مهئيب نم رهظو « ةفاضإلاو ءانبلا ىف إوذحأ مث « نيا كلذ ىف ةفورعملا
 سسألا لمشي هقفلاو  هقفلا ف تايرقبع . بناج لك ف ةرقابعلا نم لئاه

 ىعايتجا ميظنتو ملسو برحو ةسايسو داصتقا نم أهي ايب اهلك ةايحلل ةيرظنلا
 كلفلاإو ةضايرلا ف : ةيلمعلا مولعلا فو ةيرظنلا مولعلا ف تايرقبعو

 تعفد « ةدلاخ ءاسآ خيراتلا مهنم ظفحم « بطلاإو ءايميكلاإو ةعيبطلاو

 مشيا نب نسحلاك ۔ مهضعب لظو . مامألا ىلإ ةرابج تاوطح ةيرشبلا ةفرعملاب

 هيلع دملتتي « رشع عساتلا نرقلا یتح ةيملعلا هفوشكو هثدام ىف ًاذاتسأ

 . كويبروألا

 ماعلا ىف ملعلا تلمش يتلا « حورلا * وه هلك كلذ ف مهلا نكلو

 . ۹ ةضيرقلا حور . . ىمالسإلا

 مجايح للظت يتلا ىه لوسرلاو هللا نم اهوقتسا ىتلا ميلاعتلا تناك

 حقادب « اپنودۋي ة ةشيرف مادجو ف ةغرعلا تئاکو . مهرعاشم ىلع رطيستو

 . ةضيرُغلأ ةروص ىفو ةضيرفلا
 ملعملا لمشت ةسادق . ةديقعلا ةسادقك ةسادق سانلا سوفت ىف ملعلل ناك

 « ةفاظنلاب نسخو « يوقتلاب سحيو «ةيهرلاب سج اعالك . بالطلا لمشت اك

 . هلا باحر ىق ةحرغلاو ةحسارلاب سيو

 . قابعآلا نم ىدؤي . ٩ لحادلا نم ١ ىدؤي « سدقم بجاو هنإ

 ةضيرف هءادأ نأل سالا ىلإ هيدؤيو . ةضيرف هنأل ملعلا لّصحي ذاتسألا

 . كلذ

 . ةالصلل دجسملا لإ نوعسي امك « هبلط ىلإ نوعسي بالطلاو

 . فظل اهالکو صلع االک
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 نحو مويلا انبجعأ ءاوس  نوملسملا كلو هفلخ ىذلا يمذعلا لوصحملاو

 لوصع - باجعإلاب هيلع « لضفتت 3 ل مآ ةثيدخإ فراعلا ةيلقعب هيلإ رظنن
 . . هيف لذب ىذلا فينعلا قداصلا دهمأب دهشي

 انإو ! دوقنلا بسكي وأ ةرهشلا بسكب ! بسكيل فلؤي دحاو نكي م
 . سالا ىلع هعاذأف « ءىش ۵ ىلإ لصوف « طبنتساو دجو ثحب هنال فلي

 هدسفت ال ىذلا قدصلا اذه ىلع اللد هدحو ناك ملعلل « عاطقنالا » و
 . ضارغألا

 . نيملسلا « ملع » ىف ةديحولا ةمسلا امه صالحإلاو قدصلا نكي ملو
 ! « ةضيرفلا ١ ىناعم لك دفتتسي ال كلذف

 ةيمالسإلا ةايخا ىف ايصأ ًاعباط اتكرت « نايرحآ ناتيرم كانه تناك انإو
 ۰ ماع فلآ نم برقپ ام

 الو . . هللا ىلإ بولقلا برقي ناك ١ ةضيرغ * وهو - ملعلا نأ ىلوألا ةيزملا
 . اده نع اهدعہپ

 ! نيدلاو ملعلا نيب ةضيغبلا ةقرفلا كلت مالسإلا ف ثدح م ..معل

 هبلإ برقتي فيك ؟ هللا لإ ناسنإلا اہب برقتپ ةضیرف ملعلاو ثدحت فیکو

 لوآ ىهو . ناسئإلل اهبهو ىتلا ةزجعلا هتبهوم . هللا رون ملعلا نإ | الك
 ! نارفکلاب ال رکشلاب

 دق وهف . هنودژب هل ًانید« مہہاقر ف نآ اوسحأ . نوملسملا سحآ كلذكو
 فشدكيو ركفي ىذلا لقعلا مف بهو . 8 ةفرعملأ 3 و 8 ةمكحلا ۴ مف بهو

 عاعشلا كلذ مه بهو . ةبرجتلا نم ةدافتسالا ىلع ةردقلا مف بهو .طبئتسيو

ٍ 



 مهيلعف . . هحور نم ناسنإلا ف خفت هللا نأ الول دجويل نكي مل ىدذلا ىولعلا
 . باهولا معاملا ك ركشلا . ركشلا وه . نيد كلذ ءاقل

 : لاب ًاقلعت مهديريو . ًانايإ مهديزي ملعلا ناك مث نمو

 نوال تايآل راهنلاو ليللا فالتخاإو ضرالاو تاوامسلا قلخ ف نإ د
 قل یف نورکفتیو « مہبونج ىلعو ًادوعقو ًامايق هللا نوركذي نيذلا . بابلألا
 بالع انقف ! كناحبس ! الطاب اذه تقلح ام انبر . صضزالاو تاواهسلا
 «٠ اراثلا

 تاواسلا قلح ىف ركفتي ىذلا . « ملعتي ١ ىلا نمؤملا حور كلت

 < تاقيبطتو قئاقحو تايرظنو نيناوق ىلإ كلذ هركفت نم لصيو . ضرألاو
 نم لکأیو اھبکانم یف یشمی وہو ضزالا ہریمعت یف ہدیفتو  هتامولعم » دیزت
 قل ىف + دصقلا * ةفرعمو . هللا ةفرعم لإ هلك كلذ هوعديف “" هللا قزر
 . هللا حبسيف « اطاب اذه تقلح ام »: « قحلا د دصقلا . ضرالاو تاوأسلا
 اننإ انبر 3 : ميعنلاب هللا دعو قيقحت بلطيو رانلا ىقوثيو . هيلإ برقتيو
 اتپونڈ اتل رفغاف انپر . اتمآف « مکبرب !وئمآ نآ : نایإلل یدانی ًایدانم انعمس
 اترك الو كلسر ىلع انتدعو ام انتآو انبر . راربالا عم انفوتو انتاثيس انع رفكو
 , ٠ داعيملا فلخت ال كنإ ةمايقلا موي

 ىف ثحبي وأ بطلا یف ٹحہ ًالاع نأ یمالسإلا خیراتلا ف ثدحب لو
 نع ؟لوزعم هسقن دجو . . ءايميكلا ف ثحبي وأ ةعيبطلا ىف ثحببي وأ كلفلا
 مقت لو ! قيقدلا ىملعلا ثحبلا نع هلطعت ةديقعلا نآ دجو وأ « ةديقعلا

 [ ۱۹-۱۹٩ ۰1 نارمع لآ ةروس (۹)
 [ ٠۵ ] كلا ةروس 6 هقزر نم اولو اهبکانم یف اوشماف . . - )7(
 . ۱۹4 ۱۹۳ ]نارمع لآ ةروس (۳)
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 . نيدلاو ملعلا نيب وأ ةديقعلاو ملعلا نيب ملسم بلق ىف ةموصخل- او برخ ا
 ةيملع فوشك لإ لصيو ‹ طشنيو مدقتي ةديقعلا لالظ ىف ملعلا شاع اهنإو

 یيرطلأ قرتفی نأ نود « ايوروأ ءالع نم مهسفنأ نوتتعتملا أہب رقآ ا, ةا

 , قاقشلا تدم وأ ةظطمل

 مايصلاو ةالصلا ىدؤت امك یدؤت ‹ هللا لإ « ةضيرف » ناك معلا نأ كلذ

 1 ةا
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 - ةضيرف ملعلا نوك نم كلذك ةشانلا - نيملسملا مولع ىف ةيناثلا ةيزملاو

 ! ءاذيإلا وأ رشلا ف طق مدخيتست مل اہ

 ؟ ةدابعو ةضيرف رهو رشلا ىف ملعلا مدخمتسي ضيكو

 ؛ حعيبست هترکاذمو ۽« ةدابع هباطو <« ةيشح هلل هملست نزف ء ملعلا | 31

 . ٩ ةبرق هلهأل هلذبو « ةقدص هملعي ال نل هميلعتو « داهج هلع ثحبلاو

 ‹ هتدابعو < هللا ةيشحخ هفت يذلا قيرطلا اذه ف رشلا غيني نيأف

 ؟ هبلإ برشتلأو « هحيبستو

 تناك األ رشلا ف مدخدست مل نيملسلا مولع نأ لابلا ىلع رطخي دقو

 ىف ٩ ريمدثلا » مولعو ةرذلا ةقاطب تسيق اذإ ء رشلل حلصت ال ةطيسب ةيثادب

 ؟ نيرشعلا نرقلأ

 رصم ىف طسبأو نيملسملا مولع نم ىندأ ًامولع نإف ! كلذك سيل عقاولإو
 أ هيغ مدختستو رشلا ىلع ردقت تناك ۔ لہاہو ةٹوعرفلا

  ءايلعلا مه بلغألا ىف اوناكو - ةميدقلا رصم ىف ةنهكلا مدختسا دقف

 . ۸ مقر 2۸ س ج یهر بيغرتلا : داعم نع بلا دبع نأ ءور ۹7
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 ىلع ذاوحتسالاو « رحسلا ىف موجدلاو بطلاو ءايميكلا فراعم اومدختسا
 ماسجاالاو حإورالإو بولقلا ىلع قلطلا ناطلسلا ىلإ لصوتلاو « لطابلاب لاومألا
 . لالذإلاو ةيدوعلاب سأنلا رومأ لك ف مكحتلاو « لوقعلاو

 « عفنلاب مهسفئأل ًاراثيإ ٠ سائل هنوحيبي ال ملعلا اذهب نورئآتسي اوئاكو
 ديبعو نوعرف ديبع . . ديبعلا هب نولذي ىذلإ رفاكلا ناطلسلا ىلع ًاذإوحتساو
 . قيرفت الب هلك « بعشلا » مهو « ناهكلا

 ةطاسب مهعنمتل نكث ملف رشلل ملعلا اومدختسي نأ نوملسملا دارأ ولو
 . . ءوسلأ لمع نع مهزجعت الو ؛ مهمولع

 . هللا نع بولقلا هب اوفرصي نأ رشلإ برقأ
 اولانيو قفدتلا لالا اولايف ءالهجلإو جلسلا ىلع هب اوكحضي نآو

 .ناطلسلا
 . . ةماعلا نع هوس نأو

 . . نيطالسلاو كولملا ىلإ هب اوفلزتب نأو
 , ناطلسلا ماظم اوربل هب اووتلپ نأو

 ملعلا نأ دهشت . . ةئيضم ةفرشم ةقثأر ةحفص .. خيراتلا وه اذهو

 ىلإ هجوتو هلا هجو ًامئاد دارآ لب . رشلل مدختسپ ملو رشلل عسي مل یمالسإلا
 قحو هلأ قحب هبلاطي رئاجلا ناطثسلا مام ةريثك تارم ىف فقوو . ريخلا

 . . نيحداکلا

 . هام ىلإ ءابلعلا اب برقع « هللا نإ ةضيرف ناک هنآ كلذ
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 . . ىرخأ ةحفص ىلع علطلل ةئيضملا ةقرشملا ةحفصلا كلت ىوطن نآلإو
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 ازت امو . ةيقيرغإلا ةفاقئلاو ةيئامورلا ةيروطارمإلا ةثيرر ىح ابروآ

 نم روحشب < نيعبللا نيله نم دمتست ةيركفلأ امعارايتو ةيدالا اهتراضح
 . روعش ريغب وأ نييبروألآ

 لاب اهساسحإ ةقيرط  ركبملا اهنيرا نم هتثرو ايف  ابروأ تشرو دقو
 . نيدلا ى اهداقشصاو

 ىلع 1 مايألا نم موي ىف ةقح ةينارصن نكت مث ابروآ نأ فرعن نأ یغبنیو
 ةيبيلصلا بورحلا ىف اه نييبروألا بصعتو « اهيف ةيحيسملا راشتنا نم مضرلا
 نيح ةيبرخلا ةنسلألا ضعب ىلع درب لازي ال ام مغرلا ىلعو . شيتفتلا مكاو

 «  ةيحيسملا ةرابضحلا 3 نع ثبدحتت

 ىراصق ناك انإو . مايألا نم موي ف قحا نیدلا قبطت نکت مل ¦ الک
 اهماغنأب مهحاورأ رثاتتو « دبعملا ف مهيولق اه نيلت نأ مهدنع ةيحيسلا

 مك الو < ةماعلا ةايلأ مكحت ال اهنكلو « ةفرفرملا ةيحورلا ابعاحبسو ةيجشلا
 حير مهنع تدترأ دبعملا ف معالص نم سانلا جر اذإف . ضزألا هذه رمآ ىف

 مهراكفأ اهنم نودمتسي « ةميدقلا ةيفيرغإلا ةينامورلا ةيئثولا ىئإ اوداعو «نيدلا
 ! . .ةقيرعلا ةيدالا مهتراضح لكو ممتا يظنتر مماعيرشتو « مهرعاشمو

 ةيحيسملا ةرشقلا تحت  نييبررألا روعش ال ىف تلظ دقف رمألا ناك ام ًايآو

 مبطتو < هوحن مہادجو ىف رثؤت < هلأ ىلإ ةيفيرغإلا ةرظنلا كلت  ةقيقرلا
 . قأيعألا ىف ىنيدلا مهساسحا

 ؟ ةمنآلا وأ . . لا ررصت ةيقيرغإلا ةروطسألا تناك فيكف

 اہب ضرعت تناک یتلا ةیرزلا ةروصلا الو ‹ اهلك ریطاسألا انہ ضرعتسٹ نل
 مهسوفن نكلو « ةوقلا ىقثاف ًارشب  ريدقت نسحأ ىلع  مهروصتف « ةهآلا
 شہلا اهدع عروتي ىتلا ةقرنلا تافارحنالاو ةشئاطلا تاوزنلاب ةنوحشم
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 < ملعلا  عوضوم ىف ةلالد تاذ ةدحأو ةروطسأ ضرعتسن انإو . .نويداعلا

 ! ةسدقملأ راثلآ قراس سويٹمورب یھ

 ةنيغضو مثاد عارص ةقالع ةملآالاإو رشبلا نيب ةقالعلا روصت ةروطسلالا هده

 ادب الو . . ةدوملا وآ فطعلا وأ ةمرلا رعاشم اهيف فرت ال ةقالع . داقحأو

 . دیدج نم لعتشپ یتح اهراوآ
 اولوتسي نأ نودبري رشبلا ! ١ ةفرعملا 2 ران : ةسدقملا راثلا ىلع ةمئاق ةكرعملاو

 ةآلاو ! ةآ رحبصيو « اهلك نوكلا رإرسأ اوفرعيل ٠ ةسدقأا راتلإ هذه ىلع

 !ناطلسلاب مهنود درفتتو ءةوقلاب اهدحو درفنتل «فئعو ةيشحو ىف اهنع مهدرت

 ف تسدنا یتا ةقالعلا 1 هللاو رشبلا نيب ةقالعلا ةعيبط ىه نذإ كلت
 زجعلا . ىعو رغب مهرعأشمو مهراكفأ فرصت تبرآاصو ۽ نييبوروالا ماهو

 الو زجملا اذه نع نيضار ريغ مهو 1 هللا ةثيشل مهعضخي ىلا وه هدحو

 . ٤ ةفرعلا * نوبلطيو « ةوقلا * نوبلطي ةمئاد ةلوأح ىف مهف . هنع نيتكاس

 - وأ . ةعيبطلا ةوق - مهتخلب - !ورهقي وأ . زجعلا اذه اورهقي نأ اد نولواحجج

 ىنثولا هّلإلا نم اموعرتني ! رارسألا « نوعرتني ١  ًاضيأ ةيروعشاللا مهتغلب
 ! ةسدقلا هران هئم !وعرتي نأ نوئواجب اوناك ىذلإ ميدقلا

 -روعشاللا قامعأ ىف- ةيبرغلا سفنلا قامعأ ىف عوبطلا فنا عفادلا اذيو
 ء ةجرد هسفن قوف ناسنإلا عفرت ٠ ملعل * اهوطخب ةوطح لك نأ نويبرخلا سجي

 ! ردقلا سفن هثايلع نم هللا لزئتو
 ضفخي ملعلأ تاحوتف نم ديدج حتف لك : ةرثاد !ذكه ٤ ةكرعملا * لظتو

 برغلا قير اه بلحتي ىتلا ةبوقرلا ةظحللا ىتأت ىتح ء ناسنإلا عفريو هلإلا
 ! هلأ وه حبصيو « ةايإ ناسنإلا اهيف « قلخي ١ ىتلا ةظحللا ء اهيلإ فهلشيو

 ء مهريعت صن رهف . موقلا راكفأ هب روصن اندنع نم ريبعتلا اذه سيلو
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 نم ريغ هلاق اک . ٩ ثیدحل ا ماعلا ف ناسنإللا ١ هباتک یف للسکه نایلوج هلاق

  نيدلإ ةركفو هللا ةركفي نود دني مهو نييوروألإا ءاےنعلا
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 تحت كش ال ًاسناح ناك ةيبرغلا سفنلا قامعأ ف عربطلا ىقخا عفادلا اذه

 تداك امو . نورق ةعضب ةيبروألا سوفنلا عبطت تلظ ىتلا ةيحيسملا ةرشقلا

 نيپ وا ۽ نوراڍو ةسينكلا نيب ماق ىذلا فيلعلا عارصلا لعفب تدفعت ةرشقلا

 نم ًايراوتم ناك ام حطسلا ىلع زرب ىتح « ملعلا نيبو ىمسرلا هموهفمب نيدلا
 نيدلأ نم دحبلأ نودمعتيو ؛ ةرفاسلا ةوأدعلاب نورهم ٩ ءالعلا 1 رأصو « ليف

 قلش ىذلا وه ناسنإلا نإ لوقت ىتلا ةرفاكلا ءازآلآ هذه نورشنيو « ةديقعلاو

 !! ناسإلا قلع ىذلا وه للا سیلو < هللا

 لجأ نم -اهرهاظ ىف تنيدت ولو .۔اھتشیقح یف ةينثولا حورلا هذه لجأ نمو
 ةقراغملا هله دجي « ةدابعلا ىلع ةركتسلا < ةديقعلا نم ةرفادلا حررلا هذه

 نب نسحلا (نيبف . ابروأ ىف نورادو مالسإلا ىف مليم نب نسحلا نيب ةبيجحلا
 فرفرت ال فاج تحب یملع عرضوم یف ۔ تایرصبلا یف بشکی وهو مشیما
 بلطيو هدمحجو ۽ هللا مساپ هثيدح أدبي ةديقعلا رأوثأ الو رعأشلا ةوأدث هلوح

 ةروطتلا# و ۴ ءايجألا » و ٩ ايلا ۶ رع بتكي وهو - نورإد دجل « قيفوتلا هتم

 لك ف ةحدبلا قلاخا دي نع فشكيو قلا ةزچعمب دهشي عوضوم نع

 ‹ هللا ركذ نم رفني هدجن - ةدابعلاو عوشخاب نادجولا شيجتسيو «ةوطخ
 دح الو ءیش لک قلخت اہ 2 اھدع لوقی یتلا ٩ ةعیہطلا ٭ یف رتتسپ حوریو
 فيكو ؟ ةعيبطلا ىح هذه تناك نإ نذإ هللا امو ! هللا ناحبس ٤ ! اتر دق

 اذه ىف هتفصو هظفل حيرصب هللا ركذ نم ًاعنم اهسفت عدمت ىتح بولقلا وسقت
 دصقلا نع هترصب ىمعتف  ةلالدلا حضأو وهو - كلذب ىفتكي الو !؟ ماقما
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 هل دجسي ىذلا ديدم ا ههإ فصي حريف < ربدملا قلاخلا قلخ ىف ريبدتلإو
 دوذدحملا رشہلا وهو هنآ ىوس ءىش ريل ! ءاوشع طبخ طبخ هاب ۔ ةعيبطلا

 ! ايلا رارسأ لك كردي نآ مطتسي م ملعلا ليتضلا ةقاطلا

 ! ءايلعلا كئلوأ . . مهملظن نأ ديرن امو

 ابرو ! نيدلا نم مہترفك ىتلا یه ابروآ یف ةيلحملا مهفررظ تناك ابرف
 لاغمأ نم ءالعلا اہ لماعت ةيبروألا ةسينکلا تناك یتلا ةعشپلا ةیشح ولا تئاک

 ىتلا ةيملعلا ممعايرظن لجأ نم مهقرغو مهيلعتف « ويليلاجو سوكينربوك
 هله تناك (بر . . ةسيئكلا ا ثبشتت یتلآ 4 ةسدقلا ١ تامولعلا فلا

 أ نيدلاو ٩ ءالعلا * نيب ءاضخبلاو ةموصخ-أ تدجوأ ىتلأ ىه ةيشحولا

 . . خيراتلا ثدإوح- طقف عبتن اننكلو

 راس ذنم . . ابرو ىف ملعلاو نيدلا نيب ةفينعلا ةقرفلإ هذه تثدح ذنمف
 ةفسلف هلك برغلا تلمش . . ءادعلا هبصانيو رحنآلا فلاخب قيرط ىف ا(هنم لک

 فو ءةايلأ رومأ نم رمأ ىف همّكحت الو ء للاب نموت ال < ةرفأك ةدحلم ةيدام
 ! ةايخأ رومأ لك نيب نم ةصاح ملعلا رمأ

 قيرط نم فرجتف . . اهإذم رح لمنأت نوراد ًاهشلطآ ىتلا ةجوملاأ تسضمو
 . . ديلاقتو قالخأو ةديقع نم دلا ا ىناسنإلا ثإرتلا لك ملعلا

 ناروصيو ةديقعلا ناثولي سكرامو ديورف نوراد دعب نم دوجولا ىلإ علطو

 ؛ ديورف دنع سنلأ راذقآ . . راذقالاب ةعيلم ةعشب ةررص ةيناسنإلا سفنلا

 . سكرام دنع یقبطلا عارصلا داقحأو

 . . بطلإو ةضايرلإو كلفلاو ءايميكلاو ةعيبطلا ىف.. . نوريثك ءاهلع علطو

 .. مولعلا هذه ىف ةرأبج ًاقافآ نوحشفيو « ةرابج تايرقبع ىلع نولمتشي
 ۔ كمع نع نوبكنتيو ةديقعلا قيرط ىف ريسلا نوضفزي - فسألا عم - مهنكلو
 أ هللا ةياده
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 < سلدنلا ی نيمدسملاب تطلتحنا نیس ‹سردلا نم ًابناج ابروأ تعو دقل

 . ةسأردلا ةقيرطو فراعملا مهنع تلقنو

 حافكلاو دللاو ربصلاو . . ةميزعلاو دصقلاو دملا مهدع تذحأ
 . ةساردلا ف صالحلإلاو ثحبلا ىلع رفوتلاو ماعلا مارتحا مهنع تذخأ

 . ةديقعلا دحخأتو ء هللا ذدحأت نأ تبأ اهنكلو

 تيح نيملسلا ىديأ نم  ةفرعلا ةلعش . ةسدقملا ةلعشلا ثتعقو دقلو

 اهب تراسو . ابرو اهتفقلتف . . قيرطلا ف ىضملا نع دئاذللاو نتفلا مهتلغش

 ىف اهتقاط تقلطأو ةرذلا ترجف تح . ناديم لک یف ةرابج تاوطح . . ًامدق
 . ,ءاضفلأ

 هفصو امك ةضيرف ملعلا ذحأت نكت مل . هللا قيرط ىف ريست نكت ل اهنکلو

 تاسنإللا اب برقتیو ۽ هللا ىلإ یدؤت ةضيرف . ملسو هيلع هللا للص . لوسرلا
 . ها نم

 < رشلا قيرط ىف هب راسو . . ناطيشلا هغقلت دقف هللا نع ملعلا لت ذإو

 . لالضتا قيرط یف دعبأو

 دعبيو « رفكلا ةادأ حبصي - ناسنإللا ىلإ هللا ةحنم . ملعلا نآ رشلا لو

 ! للا نع تاسلا

 ىلإ سانلا ةعيرذ حبصي - قلا ىلإ ناسنإلا ىديب ىلا رونلا - ملعلاو
 ةيداصتقالإو ةيعاتجلالا ثرحبلا ىف ! ةايمللا ىحانم نم ىم لك ىف « لطابلا

 !ثوحبلا نم ثحبب ىلكو « ةيحورلاو ةيركفلاو ةيبدألأو ةيسايسلاو
 جورتساو قسفلا ةادأ حصي ۲ مارطإو لالحلا هب فرعي ١ ىذلا - ملعلاو

 ! داسفلا ديوت ٭ ةيملع ١ تأيرظنب « قالحتالا لع

 هذ ميطحتلا ةادأ حبصي ۔ یرشبلا ریخلا لإ ناسنإلا قيرط ۔ ملعلاو
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 هتبرجت لازت امو . . ناسنإلا هدهش أم عشبأك بعرملا تواب اهدديب « ةيرشبلا

 ! ناهذألا ىف ةلئام ىكازاجنو اميشوريه ىف ٤ ةريغصلا

 أ تاوهشلآ ًاياطم نم ةيطم امنإو . . « ةضيرف # دعي م هنأل كلذ . .
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 ىلإ اشوبرشتيو ء اهوربدتي مملوسر ةمكح ىلإ ةجاح ىف موبلا نوملسلاو
 . قاسأالا

 ىف هب نرهلتي وراص دقو . همارتحاو هتسادق ملعلا ىلإ اوعجرب نال ةجأح ىف

 . نيملسملا نع اضف نييداعلا رشبلاب قيلي ال حضاف ثبع

 سرادملا ف ةبلط اوناك نإ .. ثباعلا فافختسا ىف هنوذحأي مهإ

 وأ بسكلا وأ ةفيظولا هتياغ ! بالطلل نوسردي ٩ ةذتاسأ ۶ وأ «دهاعلاو

 ! قيفلتلاو عادل او شغلا هتليسوو . قيرط برقآ نم ةرهشلا

 ؛ ةرفاكلا ابرو هيطعت ام ىنح مارتحلالاو ةيانعلاو دحل ا نم هنوطعي ال منإ

 مهدودج اهيلع راس ىتلا ةقيرعلا ةيملعلا ديلاقتلاب نييبروألا نم ىلوأ مهو

 . مالسإلا حور نم نودمتسيو « مالسإلا لط ىف نوشيعب اوئاک نیح

 لإ مهدرپ ء - ملسو هيلع هللا ىلص - لوسرلا ید ةجاح ف مه كلذل

 . صالحخإلاو دلا حورل مهديعيو « هريدقنو ملعلا مارتحإ

 نيدلا نيب قزمملا ىرشبلا بلقلل مالسلا !وديعيل كلذك هيلإ ةجاح ىف مهو

 مهو « لالضلاو رشلا رايت ف كلذ ءارج نم قراغلا « ةايلاو نيدلإو « ملعلاو

 مالسلا دفع نوعيطتسي نيذلا- مهسفنأب نونمؤيو هلئاب نونمؤي نیح « مهدحو
 + ملعلا قيرطو نيدلا قيرط دحوت ىتلأ ةديرفلا مهتديقعب ‹ بْلقلا كلذ یف

 لصتو : ةرحآلاب ايندلإو ةدابعلاب لمعلا لصتو « ضزألاو ءاهسلا دحوت لب
 . هلأ قيرطب ةفرعملا
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 ا ا ص اک ا

 بيجا لف اروع نأ لق

 ملسو هيلع هللا للص ۔ىبثلا عع لخد : تلاق اهنع هللا یضر ةشئاع نع

 تقصلف « ًادحأ ملك امو ًاضوتف « ءىش ءرضح دق نأ ههجو ىف ثفرعف

 : لاقو « هيلع ىنثأو لإ دمحعف « ريدا ىلع دعقف « لوقي ام عمتسأ ةرجحل اب

 !وعدت نأ لبق ركنا نع اوهنإو فورعملاب اورم : مكل لوقي هللا نإ . سانلا ابيأي»

 ابف . ٤ مکرصنآ الف ینورصنتستو « مکیطعآ الف یٹولاستو ‹ مکل بیج الف

 © یییحص یف نابح نہاو ةجام نہا ہاور . لزن یتح نهیلع داز
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 : لوقي ىذلا هللا ؟ مغ هللا بيجتسي الف سائلا وعدي ًاقحوأ ! هلآ ای

 یٹإف ینع یدابع كئأس اذإو : لوق یذلا ہلا ؟ ءیش لک یتھحر تسسو

 ؟ ٩ ناعد اذإ عادلا ةوعد ببيجأ بيرق

 ؟ كلذ ثدحب نإ نکمی له

 ! ًاقح الإ كلذ نوكي نآ نکمی امو . هلرسر قدصو . هللا قدص

 . ًابعر نادجولا رعشقيو ًاقرف سفنلا هل فهترت قع هنإو
 ؟ هللا ةحر مبنود نم تدصوأ اذإ مف ىقبي اذأم ؟ نذإ ساتل یقہی اذامو

 دصوت ىذا ربكألا بابلا دصوأ دقو هلك ضيرعلا نوكلا اذه ىف نوئجلي نو

 مرتسيال ىذلا لماكلا ءارعلا . ءارعلا ىف ناسنإلا ىقبيو . . باوبألا عيج هدعب

 . ۲۹ مقر ۱۲ ص ٤ ج بیهرتلاو بیغرتلا ( ) ١
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 ؟ ريرهمزلا ةوسقو ةرجاها ةحفل نم ءىش هيم الو « ءىش
 نم عظفأ هنأل . . هلیختپ نآ هتاذ لانا یماحتی یذلا عشبلا لوا هنإ الأ

 . لاخلا هقیطي نآ

 . ىوهب حأرف . . عطقنا دق ةرداقلا ةرهاقلا ةردقلاب هكسمي ىدذلا طيفا

 بلقتي . تالظلا ىف ىر . لایخ هقحالی الو دحأ ملعی ال ٹیح ىلإ یوہپ

 لک یف رثانتی . . هلاصوأ قزمتت . . مطحتي .ءیش لک یف مدطصب . ماودلا لع

 نم رخ اناكف » : قيطي ال ام مالالا نم قوذي هسفن نم « ءزج » لكو . . هاجت
 . ٤ قيحس ناكم ىف حيرلا هب یوہت وا ریطلا هفطختف ءاسلا

 ء هيطعي الف هلأسيو « هبيج الف هللا وعدي ىذلا سئابلا قولخملا وه كلذ

 . هرصني الف هرصنتسپو
 هنوعدي نيذلا  نيملسملا  هدابع ىلع عشبلا لولا كلذ هللا بتك لهف

 1۶ هنورصنتسیو هنولأسیو

 ولو .. ركنا نع ىهنلاو فورعملاب رمآلا نع نوفكي نيح .. معن
 . نایإلا فعضأب
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 . ضإأالا ف ةفيلح ناسنإلا نركي نأ هللا ةدارإ تضتقا دقل

 ره - هللا نم هتوق دمثسي یدذلا ۔ ناسنالا نوی نأ كلذ هتدارإ تضتقاو

 . دوجولا اله ىف ةلاعفلا ةوقلا

 . < ضإألا ىف امو تاواسلا ىف ام مكل رخسو »

 .( ۳ ] ةيثاملإ ةروس ( ۲ ) [ ۳۹ ]1 ا روس (
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 ىذلا وه ناأسنإلاو . جتني ىذلا وه ناسنإلأو . لمعي ىذلا وه ناسنإلا
 . عاضوألا ميقيو مظنلا ئشدي ىذلا وه ناسنإلاو « عقاولا ريغ

 هنايك ملسي يتلا ةظحبللا تاذ ف ء ضزألا ىف ةيباجيإلا ةوقلا وه ناسنإلا

 اهلك ةيباجإلا هتقاط ناسنإلا دمتسي « هلل لماكلا مالسولا اذه نم لب . هلل هلك

 ۽ هنم ًاعيج ضرألا ىف امو تاوأیسلا ف ام مكل رخسو 3 | ضزألا لع

 اذإ هتاحبس » . صضزألا ىف ةلماعلا هتادأ وه ناسنإلا نوكي نأ هللا راتحخا دق

 ضال قلخ نم هتنس ترج كلذ للعو ٩ نوکیف نک هل لوقی ناف ًارمآ یضق
 . ناسنإلاو

 لقعلا هروصتي ىذلا وحنلا ىلع هتنسب « ًاديقم * سيل یئاعتو هناحبس هللاو
 * ةيحيبطلا نيناوقلا ١ نع ثدحعي وهو « ةربصبلا قلخلا قيضلا دحاأ ىبرغلا

 ! تازجعما ركني مث نمو . . ريغنت نأ نكمي ال ىتلا اهتيمتحو
 واع كثذ نع للاعتو هناحبس « اہب اموکح الو هتتسب ادیقم هللا سیل ! الک

 ىتلا هتمكح قفو « ديري نح تازجعملاو قرارا عنصي هنآ ليلدلأو . ًاريبك
 هقلخ نم ًادحأ اهيلع علطي الو هدحو اهملعي

 <« ةنسلا هله ىلع رومألا ريست نأ تضتقإ ىتلا ىه هئاحبس هتئیش« نکلو

 ىلع ضزألا ف اوريسيف « بابسألا نوفرعي نيح جئاتنلا سائلا فرعي ىتح
 . راصإألا نع بجحملا بيغلا نوملع ال مهو ىتح « ةريصب

 . مهرثاصپل ىدهو سانلاب ةحر كلذ نأكو

 نوكت نأ ةرداقلا ةرحلإ شا ةدإرإ تءاش ىنا .. ةتباثلا ةدسلا هذه ساس ىلعف

 باعك نم ٩ ةيرشيلا سفللا ىف ةلباقنم طوطح د لصف ىف ١ ةيباجإلاو ةيبلسلا * رظنا ( ) ١
 . 1 ةيمالسإلا ةيبرلا جهنم
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 قيفوتلاو « هرارسأ ىلع فرعتلاو « مهوح نم نوكلا مهفت سانلا عيطتسي - ةتباث
 . ةايأو نوكلا نيبو مهسفنأ نيب

 تاعرتخملا لگو < مويلا ىثح- ءدبلا لئم سانلا هملع ىذا ٩ ملعلا » لكو

 أ اهيلع اولصح يتلا تامدفألإو « اهونج ىتلإ دئاوفلا لكو « اهوعرتخا ىلا

 . اهفلخت مدعو اهدأرطاإو ةنسلا تويث الول دجوتل نكت

 ىلع ةمئاقلا مظنلا لكف . . لماشلا اهطيع ىف ةيناسنإلا ةايلا كلذكو

 ن .. ةينارمحلاو ةيعاتجالاو ةيداصتقالاو ةيسايسلا مظنلا : ةيرشبلا ببراجت
 لسجي ىذلا وه هدحو اذهف . اهدارطإو ةنسلا هذه توبث الول موقتل نكت

 . رابتعالل ًداحعو ةدئافلل لاج اهلعجمو « ةميق ةبرجدلل
 تلاك اذإ ۔ ةيداصتقا وأ ةيعأتجإ وأ تناك ةيملع ۔ براجتلا ةميق امف الإو

 ىلإ یھتنت الو ءیشب لصتت ال « اهاذب ةمئاق « اهریغ نع ةحطقنم ةيرجت لک
 لوألا نع اوضرعيف « عفان ادعو راض اذه نأ سانلا ملعتي فيكو ؟ ءىش

 ؟ ريحألا ىلع اولبقيو
 < ةحضاو اهلعجيو « ةتباث ةنس مم لعجي نأ سانلاب نذإ هلأ ةحر ىه

 : بولقلا اه ظقويو ء رئامضلا اهيلإ هجويو « ةربعلل لح اهلعجيو
 ةبقاع ناك فيك اورظناف ضرالا ف اوريسف « ننس مكلبق نم تلح دق »

 ° ۾« نيتتملل ةظعرمو ىدهو سانلل نايب اذه . نيبذكلا
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 ىف لمعلا تاودأ مه رشبلا نوكي نأ  انلق ایک ۔ ةنسلأ هذه تسضتقا دقو
 : رييغتلا تاردأ كلذك مهو ضزألا

 )١ ( ۔ ۲۴۷ ] نارمع لآ ةروس ۱۳۸ [.
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 ٩ « مهسفنأب ام اوریخی یتح موقب ام ریغی ال هللا نإ
 . مهسفنأب ام اوريغي نآ نود موقلاب ام ريغي ن هناحبس هللا رجعپ نو

 فرصتلا وهو . هدابع قوف رهاقلا وهو . هكلم نهيف نمو ضرالاو تاوامسلاف
 . ءأاشي ابفيکو ءاشب اہ عیمجلا یف ہدحو

 نوكي نأو . ةايخلإ ىف ًايباجعإ ًارصنع ناسنإللا نوكي نآ . . ءاش اذكه هنكلو
 ‹ هقيرط نع ًايضقم « ناسنإلا ةدارإب ًاطبترم هلأ ةدارإ وهو  رييغتلا

 . روعشو رکقو لمع نم هلک هنایکب ًاجرتم « هلالخ نم ًالفان
 يغ الإو . . ضزألا ىف ةميقلا هذه للك هل لعج نأ ناسنإللا نم هلل دمحلإو

 ىتلا ةيهإلا ةحفنلا كلت الول ؟ هيلع ىنابرلا فطعلا اذه الرل هتاذ ىف وه

 عم كلذ ىف ىوتسي « ضرألا هذه نيط نم وه سيلا . هيلع وه ام هنم تلعج
 ؟ ميهبلا نإويملمإو رساكلا شحولاو ريقحلا راصرصلا

 . . هتايضتقمو هتأعبت ميركثلا اذه نكلو

 ف كلذ ىضتقمب لمعي نآو « ًاقح ةيباجيإ ةو ناسنإلا نوكي نآ هتاعبث
 . ةايحلا عقاو

 « لذخني الو <« مّلسي الو « عراصي نأو « حفاكي نآو « لمعي نأ هتاعبت
 . نیکتسی الو

 ةمأ ريخ منك ١ : هلاب نمؤيو ركذملا نع ىهنيو فورعلاب رمأي نأ هتاعبت
 . « لاب نوتمؤتو ركنملأ نع نوهنتو شورعلاب نورمأت سانلل تجرح

 , £ ۱۹ 1 دعا ةروس ( 1 )

 . [ ١١١ ]نارمع لآ ةروس ( ۲ )

90 



 مل نف . . هناسلبف عطتسپ من ناف « هديب . . هریغی نآ رکنملا یآر اذ] هتاعبت
 . نايإلا فعضأ وهو . . هباقبف عطتسي
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 نود ًاناديم وأ ء ضزألا هذه ىف ًادودح اعيش ركنملا وأ فورعملا سيو

 . نادیم

 فورحملاب یرج نأ نکمی « رخص وآ ربک « سالا نوش نم نأش لک
 نوتشلا هله هتقحلالم مزلتست ناسنإلا تاعبتو . ركنملاب ىرجب نأ نكميو

 ! ركنا نع ًاهدعبو فورعملاب ايرج نم دكأتلاإو « اهيلع ةباقرلإو ءاهلك
 أ داسقلا ىه ةجيتلاف . .الإو

 نوعش سانلا بقاري نأ هتتس تضتقا دقغ . هللا ةنس ىه ًاضيأ كلت

 : ضرألا تدسف الإو « دشرلإو حالصلا ىلإ ًاضعب مهضعب عفديو ءضزألا
 لضف وذ هللا نکلو ء« ضزألا تدسفل ضعبب مهضعب سانلا هللا عغد الولو#
 . 7+ نيلاعلا ىلع

 ليبسلا ىه كلذك اهنكلو .. فاتكألا اهلمحب هونت ةليقث ةعبتل انإو
 فورعلاب رمألا نم هبجإو ناسنإ لك ىدؤي نيحف « رومألا ماظتنال دحرألا

 ركنملا ؤربي الو ‹ شيعي نأ لطابلا رجم ال - للاب ناميإلا حم - ركنملا نع ىهنلأو
 . رومألا ىلع رطيست ىلا ةلاعفلا ةبلاغلا ةوقلا وه قحا لظيو . دسآتسي نآ

 رشلاو « جيه رشلاو ٠ ىرغي رشلاف سدقملا بجاولا اذه نع ماتي نيح امأ
 . ةايخا ىلع رطيسي

 ۰ خبرأتلا ف كلذ هللا ةنس ترج دقو

 ) ١ ( ةرقبلا ةروس 1] ۲۵١ [ ,
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 «بجاأو لك ءادأ لع صرتو ءاهسفنب اهنوثش بقرت « ةظقيتم ةيح ةمأ اأ
 . ناطلسلا كل ىثلا ىهو « ةحجانلا ةمألا ىهف « ريصقت لك نم رفنتو

 ملف ساتلا نوفش ىلع رطيسي لطابلا تكرتو « تلمهأو تحارت ةمآ اأو

 , رامدلا اہ لح تلا مالا یهو ۽« ةلشافلا ةمألأ ىهف « هرصتت

 . كاذو اذهب نيهر هغعضو عمتجلا ةوقو

 وه <« ركالا نع نوهانتيو ريخلاب هيف سانلا حصانتي ىذلا عمتجملاف

 نم لقتنيو « ًاثيثح مامألا ىلإ مدقعي ىدلا ء ىوقلا دناسعلا طبارتملا ممتجملا

 يذلا عمتجملاو . حالصإلا ىلإ اههجوتو ةقاطلا رفاضت مكحب « ريح ىلإ ريخ
 عمتجملا وه « لعفي اٺ نورحآلا هكرايو « هجازم ىلع ناسنإ لك هيف ركنملأ ىتأي
 ىلإ فعض نم لقتنيو « ًاتح ءارولا ىلإ ىضمي ىذلإ ء لحالا ككفللا
 . رشلا ىلإ اهفارصناو ةقاطلا ددبت مكحب «فعصض

 ۰ میرم نبا یسیعو دواد ناست ىلع لیثارسإ ینہ نم اورفک نیلا نعل
 ام سشبل هولعف ركدم نع نوهادني ال !وناک . نودشعی اوناکو اوصع اب كلذ
 «٩ , نولعفپ اوئاک

 . ثيدحلا خيراتلا ىف برغلا نعل كلذكو

 اوناك نيدلاو ء سانلل تجرح ةمأ رخ وناك نيذلا « لئاوألا نوملسلا امآ

 ةرهاق ةيوق ةمأ اوناك دقف « لاب نونمؤيو ركنملا نع نوهئيو فورعملاب نورمأي
 یوق للك حفاکت نأ تعاطتسا ةمأ . سأسألا ةقيثو ءانبلا ةنيتم ةمأ . ةبالغ

 نم ةرباربلا ةارغلاو <« اهلحاد نم ةلاظلا تاموكشا حفاكت . شيعتو رشلأ

 . هيلع بلغدتو هلك رشلا ادم دمصتو . .ةرم نييبيلصلاو ةرم راتتلا نم ءاهج راح

 ١ ( ]دالا ةروس ۷۸ ¥4[ .
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 اوداع ال . . ركتلا نع ىهنلأو فورعملاب رمألا نم اوبعت ال . . اوفك ايلف
 مه اهنيب ىتلا ةدلاخل ا ةيدبألا ةنسلأ مهيلع ترج . . هولعف ركنم نع نوهادتيال
 لخادلا نم رشلآ ىوق همقتلت ًايواهتم ًاتاتف اوراصف . . اهتم مهرذحو هللا
 . ءاوسلا ىلع جرا او

 هنأل رمعتساو ناهو فعض دق ىمالسإلا ملاعلا نأ ةلهو لوأل ودبي دقلو

 هتعزانتف هضعب ىلع مسقنا هنألو . دوم إو طاطحسنالاو رحأتلإو ةلاهنا ىف قرغ

 جحااصوا اوتي نآ نع مهذئادلب نيلوغشم اونا ةاخطلأ هماكح- نو . داتحللا

 ةلاظ ةمخط ىلإ سانلا تمسق ةيداصتقالاو ةيعأتجالا ماظل ا نالو . بعشلا

 لذلا ريغ ايش نوكلمي ال بعشلا نم ديبعو ٠ ءىش لك كلمت كاللا نم
 تلءاضت ىمالسإلا ماعللةيجاتنإلاو ةيبرلا ةوقلا نالو . ناوغإو رقفلاو
 . . نادیم لک یف دعصت ابرو تناک انب تبرسحناو

 الإ قئاقحلا باسح ىف وهام ؟ كاذ ام نكلو . . ًاقدصو ًاقح كلذكل هنإو
 !؟ فورعلاب رمألآ مدعو ركنملا نع توكسلا

 ٩ « لدعلاب اومکحت نآ سائلا نیب متمکح اذإو 1 : لدعلاب هلا رمآي مآ

 : اولاق مهسغنأ ىلاظ ةكئاللا مهافوت نيذلا نإ # : ملظلل توكسلا مدعو

 ةعساإو هللا ضرأ نكت لآ !ولاف ضرألا ىف نيفعضتسم اتك اولاق ؟ مدشك ميف

 مهماکح اوکرت مهنکلو ٤ ًايصم تءاسو متهج مهأوأم كئلوأف اهيف اورجاهتف

 ؟مهیلع اوریغی ملف مه ارتاکتساو مېنوملظی

 نم متعطتسا ام مه اودعأو * : ةوقلا راضحتساو ةدعلا دادعإب هللا رمأي ملأ

 اوبلاطي ملو « اوناكتساإو اوفعضو دادعتسالا نع أوتكس مهنكلو " « ةوق
 . [ ¥٩ 3 ءاسىأا ةروس( ۴ , [ ۵۸ ] ءاسلاةروس ( ١

 . [ ٠١ ] لافنألا ةروس ( ۴)
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 ؟ هيل اوهجتپ ملو ہللا لیبس ف داهج اب
 ملع . ملقلاب ملع ىذلا . مركألا كبرو ًأرقأ » : ملعلا هللا مركي لآ

 ملف« ةضيرف ملعلا بلط ١ : هلوسر هيلع ضحو ١" ملعي من ام ناسنإلا

 ؟ ةلاها ف اوقرغو معلا ىلإ اوعسي

 نيب ةلود هوكرتف "” « مكنم ءاينغألا نيب ةلود » لالا نوكي الأب هللا رمأي ملأ
 لدعلل ًاقاقحإو <« ضرألا ف هللا ةملكل ًاقاقحإ مهيلع !وروثي ملو نييعاطقإلا
 ؟ هللا هب رمأ للا

 «١ فورعلاب نهورشاعو » فورعملاب ءاسنلا اورشاعي نآ لاجرلا هللا رماي مآ

 ءاوزنأو لهجلل ةمعط نهوكرتو « نهقوقحب اوفحجأو ملظلاب نهورشاعف
 مهديأ نيب نم تجرخف - ةلوفطلا تاعناص نهو - نايكلا ةلآضو ةيصخيشلا

 ؟ ةيناسنإلا ةليثض قافآلا ةدودع سفنألا ةطباه رشبلا نم لايجأ

 ؟ لاب نايا یآو « هنع اوہ رکنم یآو هب اورمآ فورعم یأف
 مهو اودبعتساف . . هللا مهيلع بضغو . . هللا ةنس مهيلص ترج ذكددع

 منك نإ نولعألا متئأو اونزعت الو اونه الو » : نينمؤم اوناك ول نولعألا
 . «نىنمۇم
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 الف هنوعدي وأ . . ركللا نع نوهنيو فورحلاب نورمأي . . هللا ةنس كلت
 . . مهرصنی الف هنورصنتسیو « مهیطعي الف هنولأسیو ‹ مخ بیجتسپ

 . نأوثعلآ اذهب قباسلا لصفلا رظثا ( ۲ ) , [ ٥۔۳1 ىلعلا ةروس ( ۹ )

 .[ ١41 ءاسلا وس( £? [ ۷ ]7 رشحللا روس ( ۳ )

 .[ ۱۳۹ 7 نارمع لآ روس ( ) ٥
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 مهقيرط نو . ضرألا ىف هلا تاودأ مه - كلذ هتمكح تءاش - مہأل

 ام اوریغي یتح موقب ام رخي ال هلا نإ ٭ : هتنس تضتقا كلذك . هرمآ هللا دغني

 ريخ وأ « تاودألا كلت ريغب رييغتلا نع_ هناحبس هللا نم ازجع ال « مهسفنأب
 ةيرح هحنمو «ضإألا ىف ةفيلخلا اذه ايركت نكلو «قالطإلا ىلع تاودأ

 . كولسلا ةيرحو فرصا

 هدا ىلص  لوسرلا هب قطن ىذلا ثيدحلا كلذ مهفن ةنسلأ هذه مهفن نيحو

 ب ماسر هلع

 ةنسلا نإف . . هل ةرفوتم « هيلإ ةهجوتم « لمعلل ةرهاج تاودألا تناك اذإف

 . متي حالصإلاو ء ذغفني لمعلاو ٠ ىضقت

 ف كلذك ىضمت ةنسلا نإف .. ةدساف وأ ةلطعم تاودألا تناك اذإو

 3 هيلع ريبغتلا مدعو هيف ةدأيزلاو ٍ داسقا لع ءاقبالاب یضق 5 اهقيرط

 هيف حالص إلا مدعو

 مهو نولأسي نيحو « لمعلا نع نودعاق مهو سانلا وعدي امدنعو
 ەپىپجەتسىي ال كلذ دنع . .رصتلا ةدع نودي ال مهو نورصنتسي نيحو ء ىلاسك

 . . مهرصني الو مهيطعي الر مه هللا

 . . رصنلا نوقحتسي ال مہنأل

 !؟ نودعاق مهو نوقحتسپ بفیکو

 ؟ هایإ هللا مهحینم ول هيلع نوتبتي فیکو

 وأ . نودعاق مهو رصتلا مهيلع لزنأف - هناحبس  هتنس ريغ هللا نأ به
 نوکلاهتم « نودسقم نودساف معو هنوظفج فیکو ؟ مم موديأ ؟ هنوظقحج
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 ؟ رومألا نم رمأب ةيارد الو ةميزع الو م ةردق ال < نوواهتم
 مهسفنآ اوناك نكلو مهملظيل هللا ناك امو 3 . مهرصني ال كلذ لجأ نم

 . "4 نیملظي

 ناسنإللا نوكي نأ راخا دق هللا نإ . ةحضاإو راصنتسالاو رصنلا قيرط نإ

 نم لمعيو ء هيلز ىدتيو « هللا ىلإ ميقتسي نيح <« ضرأالا ف ةذفنملا هتادأ وه
 . هاشو هبو « هلجأ

 ثيح نكيلف هيطعيف هلأسيو « هبيجيف هللا رعدي نآ داإرآ نم ؛رصللأ دار نمف

 . ءاطعلإ عفنيو « رصللا عفيف هءاطعو هرص هيلع لري ثيحو « هللا هديري

 دارآ نمف هدحو قيرطلا ذه نم ءاطعلاو رصشلاأو 8 ةحضأو لأ قيرطو

 فلخب الو . قحا للا دعو قالم هنإف . ًامدق ضميلو قيرطلا ىف رسيلف رصنلا

 ؛ ريغ قيرط لك ف عكست حارو « دحوألا قيرطلأ رجه نإ امآ . هدعو هللا

 ؟ رابدألا هيلومو هنع فرصلم وهو ‹ رصشلا هبيصي نيأ نمف
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 هيس ىدلا بئاجلإ . ضزألاإ ىف هلا ةنس نم ًايناج ابروأ تعو دقلو

 أ توملسملا هاعو ىذلا بناحلا- رخ ًابناج اهنم تيسنو . مويلا نوملسملا

 ةقاطلا نأو . ضزآلا ف ةلاعفلا ةوقلأ وه ناسنإلا نأ ابروأ تعو دلو

 ءةقاطلا هذه دينجتل مهتم" تهجتا كلذ لجأ نم . حالصإلا ةادأ ىه ةيرشبلا

 . ةايحا عقأو ف جتنا لمعلا ىلإ اههيجوتو

 جتنا بأدلاو ميظنتلاو طاشنلا نم ةبجعم ةجرد ىلإ كلذ ىف اولصوو

 ۵ . بيجعلا

 )  ( ترہکتعل أ ةرومس ] ٤١ [ 8
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 مهو نورظتنيو « نوسعاقتيو نولكارتي مهو مويلا نوملسملا هيسن ام كلذ
 . نودعاق

 ! هللا تیسن ابرو نکلو

 . هلیبس یف جتنٹو « هلیبس ف شیعتو ‹ هلیبس یف لمعت نآ تیسن
 . ناطيشلا ليبس ىف ةمخضلا ةيجاعنإلا اهتقاعب تضمو
 , ضرألا هجو رمدي نأ كشوي ىذلا بيهرلا عارصلا اذه ماق مث نمو

 . . هللا نوفرعي نوملسلاو

 . " كظفحج هلا ظفحأ » : هنوظفحجب الو مببولق رهاظ ىف هنوفرعي مهنکلو

 نوکرشیو « هلیبس یف نولمعی الو هیهنب نوهتنی الو هرمأب نوری الو هنوفرعی
 « هردق قح هللا وردق امو 3 . ءاوس ةيرشبلا وأ ةيدالا ضزألا ىوق نم ًايثك هب

 . قيرطلا ىلع دحپ نورس ال مهف مش نمو . هتدابع نح هودبع امو
 تئثاک نإو . . ءیش ىلإ ٰلصی دهتجو لمعي نم نأ هللا ةنس تضتقا دقو

 قيرطلا ىف رسي مل ام ةياهنلا ىف ءىشلا اذع عيضي هنآ كلذك تضنقا دق هنس

 مويلا برغلا ىف ثدحم نآ كشوي ام وهو . هللا همسر ذل

 ثلا فرعي ۔ًایرظث ۔ ناک ولو . . قالطإلا ىلع دج ال لمعي ال نم نکلو
 ! ءاطعلإ هلأسبو هوعديو

 فكلذكو ١ : قيرطلا ىلإ ةلاضلا ةيرشبلا اودي نأ نوفلكلا مه نوملسملاو
 مسكيلع لوسرلا نوكيو سائلا لع ءادهش اوتوكتل اطسو 0

 . یذمرتلا هاور ثیدح ( ) ١

 . [ ۱8٣ ]ةرقبلا ةروس ( ۲ )
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 . قيرطلا ىلع اوريسيو هلأ ىلإ ؟لوآ مه اودتپپ یتح سانلا اود نلو
 نع اوپخأو فورحلاب اورم : مكل لوقي هللا نإ * : هللا همسر اک فورحم قیرطلاو

 ٤ . . . بيجأ الف وعدت نأ لبق ركنملا
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 “ لدا ثاذ ف اوڑکتت ال

 ؟ هتإذ یف رکفپ نآ رشب قیطی لهو « هنأحسپس

 لزألإ ةقيفحب طيحت نأ ةدودحملا ةينافلا ةهئاتلإ ةمثاهإ ةرذلا قيطت له

 !؟ دودح الو امه رحخآ ال ىتلا « دبألاو

 ١ ريكفتلا 3 لإ اهتجأح ايف . . للاب تلصتاو تلصو نإ . . تدتها نإو

 !؟ ءاح ىلإ ةلصأو یهو هللا تاذ یف

 «هتاحبس قلاخإ تاذ ىف ركشيل « نوكلا رإرسأ ربدت نم ناسنإلا غرف لهو

 ؟ ءیش هلٹمک سیل

 هنإ مأ ؟ نوكلا قثاقح- نم ةدحإو ةيرهوج ةقيقح ىلإ « هملع 2 ىف لصو له

 ؟ قاعألا ف لوحدلا ىلع ؤرجب ال « رهاإوظلا ١ طيح ىف لازپ ام
 هنكلو . . لوهجلا ىلإ لصي داكو ةرذلا مطحف م دقتف ةرم مادقإإلا هعفد دقل

 ! راجفنألا لوه نم . عجارت ةاچیف

 رعذلاب هباصأ ىذلا وه ةعورلا ةلئاا اهتقاط قالطنإو ةرذلا رجفت نكي م

 ىلإ هدامأف « هيلإ لصو ىذلإ ديدجلا « فشكلا » ناك (ينإو ! لوهذلاب هباصأو

 . دوجولا رإرسأ نم ناک ثيح

 هذه نآو ٩ ٠ ةقاط * كانه انإو « 4 ةدام 2 ةمث سيل هنأ فشتكا دقل

 داع مث ء نييالم وأ نينسلا نم ًافولآ هنع ثحيب ىلا « لوهجملا * ىه ةقاطلا

 . ءايشألإ رهاوظب الإ الع دزي م« ادب ثیح نم

 . « هلآ یف اورکفت الو هللا تلخ یف اورکفت د ایھتع هلا یضر سابع نبآ نع ( ۱ )
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 ,اهرهوج فرعي ال . ٩ اتاذ ۶ ناسنإلا فرعي ال نوکلا یف ةدوجولا ءايشألا

 . اهرهاظمو اہتافص نم فرعي امنإو
 ةقرلخلا ءايشألا كرتي نأ ىلإ هعفدت ىتلا كلت ةنونجم ءاضفلا ىف ةزفق أف

 تاذئاب طيح نآ لواسيف ء اتاذ ةفرعم نع زجعي ىٹلا « ةربخصلا ةدودحلا

 ؟ ٩ اهتقيقح » ىلإ لصيو « ةيمإلا

 . ميلسلا ريكفتلا عم ميقتسب ال لبح

 نع زجيعأ تنأق ريغصلا نع تزجع اذإ كنأ ١ قطنلا ١ دعإرق طسبأف

 نع ًالضف لايمألإا تام ككلهتسف يم رست نأ نع ترجع اذإو . يبكلا
 . نييالخاإو فرلألا

 . . ضيرع لثاه عساو ناسنإلا مام نوكلاو

 لب « الع هپ طاح له ؟ هداعبآ رخآ ىلإ لصو له ؟ هرمآ نم غرف لهف

 ؟ لايو ًاروصت
 !سوءرلا لهذي و لاينل-إ رهي هدحو هنإف یمسرلا ماعلا مالك انه عمسنلف

 . ةيئوضلا تاونسلأ نم عبرالا قوف سمشلا نع دعبي انيلإ مجن برق نإ 3
 سمشلا نم ةفاسلا عطقي « ةيناثلا ىف ليم ۱۸٠٠٠٠١ هتعرسو « روئل نأ ىأ

 نم ًاوحن غلبت ةفاسم ىلع هنإ . تاونس عبر وحن ىف مجن برقأ ىلإ
 ربح نم ةطقنب سمشلا تلثم ول كنإ . ليم ر ر١

 لوألا ةطقنلا نع دعبت ىرخأ ةطقلب مجن برقأ لثمتل « ةفيحصلا هذه ىلع
 .* ٩ لایمآ ٤ وحن

 سعرقلا رطقو . . . فيغرلاك « حطرفم صرق ىهو . ميظع صرق ةرجملا #

 . يکز دما روتکدلا فيلات ٩ ءاسلا یف ہللا عم ٥ باتک نع( ۹)
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 اهرادقم ةفاسم ةيثوضلا ةثسلأو . ةيثوض ةة ٠و٢ نع وجيل

 نربلم نويلم فلأ ٠٠١ نم وحن صرشلا اذه رطقف . ليم تنويم نويلم“

 ۾ فلئذ رشع وحن هعافترإو . ليم

 انتعومج اهعبتت ىتلا ةرجملا ريغ نوكلا ىف ةرثك ىرخأ تارجم كانهو
 . ةيسمشلا

 ؟ نافلأ ؟ فلآ ؟ ةئام ؟ اهددع مک . . انتر هبشت یتا ۰ تاییندلا هذه ۵
 نوكلا اذه ءاضف ف ةريرج نويلم ةئام . تارجملا نم نويلم ةثام اهنإ . ال

 “1! ٩ دیزت دقو عساولا

 هلح نع زجحعي دحإو رهظم وعو . نوكلل ٠ ىجراخلا طيحملا » ىف اذه

 . لوقعلا زجحتو لايخإ

 ىف ةروقنم ةءابه . ءاضفلا ىف ةمئاها ةرذلا كلت . اهدحو ضرألا ىف رظننلف

 . ةمدبملا ةقلافلسإ ةرداقلا ةردقلا الإ اهكسم ال « نوكلا طيح

 مکو اهابج یف ًافهک مک ۲۶ ۃریحب مکو ارحب مکو ار مکو اہب البج مک
 دعصت راخبلا نم ةرذ مكو اهيلإ طبت رطملا نم ةطقن مك ؟ اهيضارأ ىف ةرفغح
 ؟ راهنلا فارطأو ليللا ءانآ اهنم

 ؟ ةيناسنإلاو ةيئاويح او ةيتابنلا ةايمللا ؟ ةايحطإ عاونآ نم اهب مکو
 تابن نیب قرفت قئاقد یأو ؟ ضرألا هجو لع تاینلا فولدص نم افلا مک

 ىف ضعب ىلع ًاهضعب لضفنو دحإو ءام نم ىقسي 3 هناولأ فلت ثابنو

 ؟«لكآلا

 . یز دما روک دلا فيلات ٤ ءاسلا ىف هللا حم ۽ باتک نع( )و ؟
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 رافقلاو فايفلاو لوهسلا ىف تارشحلاو ريطلاو ناويلا فونص نم ًافلأ مكو

 ؟ تاباغئاو نايدولاو
 ؟ راكفآالاو دئاقعلاو تاغللاو نارلألا فلت نم رشبلا نم ائويلم مكو

 نم هيف مك .. دحلاولا ناسنإلاو دحاولا ناإويحلاو دحاولا تابنلا لب
 ؟ قلا تازجحم

 نم تاسنإلا عرفي له . نيولتلا ةزجعملا قسادتلا ةعيدبلا ةدحاولا ةرهزلا

 ؟اهلمأت

 ىدذلا « نفلاب ١ ةطاحإلا نع زجعيل نيماسرلا ردقأو نيروصملا رهمآ نإ

 . روهرزلا كلت نم ةدحأو ةرهز هلع

 نم اهيف امو « اهقسادتو « اهجردتو « ناولألا دادعت نم اهيف ام نإف

 ءاضعأ مزلتسي ىذلا ةرورضلا رصنع نع هلك ًادئاز « سصلإو نيعلل ةيبذاج
 . سوفنلا رهبت ةيآل هلك اذه نإ . . ةدايز الو ثبئأتلا ءاضعأو ريكذتلا

 قاسلاإو رذدجلا تاببلا نايك ف وضع نم وضع زيمي ىدلا « صصختلا #و
 صصخل ال ًادحاو ايش نيعلل ودبت ةدحاو ةبح نم اهلكو . . روهزلاو قاروألاو
 ! زیب الو هیف

 أ « ةدأم # ىلإ سمشلا ٤ ةقاط ١ لوت يتلا يثوضلا ليثمتلا ةيلمعو

 فاضح إو ةدوربلإو ةرارحلا عيزوت بسحب ضرألا حطس ىلع تابنلا عزوتو
 فالتحا » نأ ملعلا تبث دقف ! مالظلاو رولا عيزوت بسحب لب . . ةبوطرلاو
 ىلحمبو « رحثآلا اهدحأ اهيف فلخ ىتلا (بترود ماظتنا ىنعمب « راهنلاو ليللا
 لکلف ! ضإزألا حطس ىلع تابنلا عزوي ىذلا وه , . كلذك امطوط فالتحا

 جاتك ةرهز لكو ! راهنلا ةرتف ىف ال مالظإلا ةرتف ىف نوكنت ةرهزلاو . ةرهز تابن
 لاوطأ ىلع تابنلا عاوئأ عزوتت مث نمو | علطت ىتح مالظلا نم ةنيعم ةراف ىلإ
 ىلإ جاتحب ًاتابن تذحأ اذإو ا مالظلا ىلإ ةرهز لك ةجاح بسحب راهنلاو ليلا
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 رشع نع ديري ال هليل ناکم یف هتعرزو « رهزپ یکل ةعاس ةرشع ىتنثا ةملظ

 أ رايثإلا ىلإ لصي ال مث نمو < رهري ال هنکلو « تبني دق هنإف « تاعاس

 !؟ تازجعمو ةبيجع تاقفاوم نم هپف مک دحاولا ناإويخاو

 رفاظألاو باينألإو . ةزجعم رعشلإو دلجإو . ةزجعم اهدحو ساوا

 . تازجعم اهلك لاسنا لاو سفنتلاو مضهلأ زاهجو . ةرجعم

 ناوي وأ ةدحاو ةضيوب لصألا ف اهلك ىهو . ةفيظول صصخ وضع لك

 . ءازجلالا ريم ريغ - نيعلا ىأر ف .یونم
 مك . . اهيف تاقولخملا ديسو ضرالا حطس ىلع ةايحخلا ةمق . . ناسنإلاو

 ؟ هتل یف ةرچعم

 لقعلا ری ام اھنم لک یف ناک نإو ‹ اھلک ٤ ةیناویحلا * هصاوح نم كعدو
 نيت ىلا ةردشلأ ةمظعو قسالتلا بيجعو ةقدلا ةدش نم « ركفلا لهذيو

 , هتفیطو ءادآ ىلع هنیعی امو هل حصي ام قلحخ لکل

 ىف تعفترا دق ناوي عم اهيف كرتشي یتلا صئاصنلا هذه نأ نم كعدو

 . لمكأو قدآو بجعأو حورآ تراصو ناسنإلا
 هلقع ىلإ رظنا . قلا لك ىلع زیو اہب درفت یتلا هصئاصح یف رظناو

 ! زاجعإ یآ . زاجعإ یآ . هحور لإ رظناو

 لع اھهضعب بترپ فیک ؟ قئاقخلا ىلإ لصی فیک ؟ رکفی فیک ؟ لقعلا ام

 ؟ ضعب نم اهضعب طہننسیو ضعب
 تاقاطلا نع تيزي فيكو ؟ ةفاط مأ ؟ ةدام مآ وه ءابرهك ؟ ریکفتلا امو

 ؟ اهنع تدرفتو اهلك یرعلالا

 ؟ لوهجملا كلذ ؟ حورلا امو

 ذم دودحيلا < ةقاطلا دودحيملا « ةوقلإا فيعضلأ ناسنڑأل ینستی فیک
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 ؟ تاسبق هلم سہقيو مظعألا لوهجم اب لصعي نأ « ساوا

 باطلا نب رمعل ثدح امك ( دعب نم رطاختلا ) ىڻاہيلتلا ثدحم فيك

 ؟ لايمألا فولأ دعب لع ةيراس هعمسو ! لبحلا ةيراس اي حاص نيح

 ثدي م ىذلا لوهجملا نم ًابناج فشكي ىذلا یتبنتلا ململ ا ثدحم فيك

 ؟ ساوا طيح یف دعب

 ماصحخو « ركلتو نايسنو « هرکو بح نم ٩ مولعملا » ثدحم فيك لب

 ؟ ريكفتو لمعو « رعشو رثنو ءةفلأو
¥ ¥ 

 : لأسنل ةوطحخ ءارولا ىلإ مجرن لب

 جرخت ىه اذإو « ومدت ىح اذإف ‹ ةرذبلا ىف ةدماكلا ةبيجعلا ةوقلا كلت ام

 رهزيو فرويو لوطي مث « حطسلا ىلع رهظيل ةوقب ضزألا نطاب نم دغني ًاثطش

 ؟ تومی مث رمئیو
 اهؤاقل اذإف « ىونلا ناريلإو ةضيوبلا ف ةنماكلا ةبيجعلا ةوقلا كلث امو

 ؟ ةايخا يشتت ىتلا ىركلا ةزجعملا

 تأدب ىتلا ةدحاولا ةدرغملا ةيلفلا . ةيخلإ ةيلخا ىف ةنماكلا ةرقلا كلت ام لب

 ؟ ضزألا حطس ىلع اهنم ةايحخا

 ف ةدماج لاخت ىتلا وأ ةدماحلا ةيلخل-ا ف ةماكلا ةبيجعلا ةوقلا كلت ام لب

 عاعشإلا ىف ةقلطنملا وأ ‹ ةدألا ف ةمسجملا  ةرللإ #

 ؟ رارسألا ىلإ لصي نأ كلمي وأ ةوقلا كلت ام ناسنإلا فرعي له

# # # 

 . ٠ ةقيقحا » نم هغلبمو « ملعلا ١ نم ناسنإلا خلبم كلذ
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 . قافلا ىف حمطشب حوريو « هسفن ردق فرعي ال كلذ عمو

 ؟ردقي لهف . هللا تاذب طي نأ ديري . یربکلا ۴ ةقیقعا ا فرعی نآ دیری

 ةيإو ةادأ ةيأب ؟لصي فيكف . . ريكفتلا نم ههني ملو هعنمي م ادحأ نآ به

 ؟ ةليسو
 ؟لقعلا
 ريغب طيج ال دودحملا نإ : ناسنإلل لاق ىذلا وه هتاذ لقعلا سيل وأ

 . ءادفلا هكردي ال نمہ طيح ال یئافلاو « دودحملا

 ؟ ليستسم هنإ هاذ لقعلا لوقي ايف لقعلا ريخست نذإ ميف

 ؟ليحتسملا ثحببلا كلذل مخوقع اورخس نرح ءىش ىلإ سانلا لصو لهو
 ةدحأو ةقيقح ىلإ ابعالواش عيجو اهرأوطأ ميج ىف « ةفسلفلا ١ تلصو له

 زجعلاو مزاجلا لشفلاب اهلك تءاب مأ ؟ لوهجملا نع سانلل فشكت ةرقتسم

 أ موتا

 اهيلإ رظني نأب ةقيفح هللا نأش ىف ةفسالفلا اهبتك ىتلا تاطبختلا هذه لعو

 ؟ هماتها نم ایش اهیلوپو لقاع
 !؟سوءرلا مطحن ىتلا ةرخصلا ف حطنلا ءارو ام !؟ هلك ءاثعلا اذه ميفو

 ديعلا قيرطلا نع لصي ال هل اف 1 هللا ناحبس ؟ هللا ىلإ 4 لصي * نآ ديرب

 ! لاف أ هېکر یڏلا ۲ تووخلاک ۶ دوعیو « روديو الي هلام ؟ حوتفملا

 ناثملا كري امآ ؟ ليبسلا هسغن قاعأ یف سج ام ؟ هللا لإ لصی نأ دیری

 اهقيرط ةفراع « اهدحو قلعت هحور عدي امآ ؟ كانه ىلإ هب لصت ىهو ةرطفلل

 ؟ . . دابالأو لازآلا ذنم هللا ملع ىف ةئئاك يهو هنم تسبق ىذلا رونلا ىلإ

 ! نايرلا ره قيرطلا

 ! قيرطلا فرعت ةرطفلاو
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 دويقب اهلبكي ال . اهتيجس ىلع هترطف عدي نأ ىلإ الإ ناسنإلا جات امو
 ةظيلحلا تاوهشلا ماكرب اهيشخي الو :ريطف ملع وآ ةفرحنم ةفسلف نم ةعنطصم
 . رونلا ًاهنع علو اهتيفافش بجحت ىتلا ةطباملا تاوزنلاو

 ! هيلإ ىدا لع اهرطف هللا نأل . . هلا لإ هیدېع اهدحو یهو

 ربكألا نوعلا كلذ نكيلف . . هللا لإ قيرطلا ف ىهو ةرطفلل ًاتوع دارأ نإو
 ةلفاحلا نوكلا ةحفص ىف ةردقلا تايآ نع ثحبلأو « قلخلا تايآ ربدت وه

 . تازجعملاب
 . ليبسلا ىلع هنيعي ىذلأ وه كلذو . هقيطي ىذلا وه كلذف

 لرآل تايآل راهنلإو ليللا فالتحاو ضإالاو تاوامسلا ىلخ ىف تإ د
 قلخ یف نورګکفتیو « مہونج یلعو ًادوعقو ًامايق هللا نوركذي نيذلا . بابلألا
 باذع اقف ! كناحبس ! ًالطاب اذه تقلخ ام انير : ضزألاإو تاوامسلا
 رانا

 ىف ةضورعم هاذ تقولا ىف ىهو « ًادج روغلا ةقيمع نوكلا ىف هللإ تايآو
 . قيلط بلق لكو ةحتفثم نيع لكل رسيو حوضو

 . "۲ نورکدت هلا تایآ یآف هتایآ مکیریو

 ممسلا ىقلأ وآ ركذتلا دارآ نل ۀیآ هنم ءیش لک و . هللا ةيآ هلک نوکلا نإ
 . دیهش وهو

 ةي ةتبنلا . رطملاو باحسلا . كالفألاو رمقلاو سمشلا . راهنلاو ليللا
 هيلإ ىهتني ىذلا تيل إ ماطحلاو ( نيعلا رهاظ ىف ) ةتيما ةبإ نم ةجراقا
 ءايحألا ف ىضفت ىتلا ةايخلاو ةايحلا جرخت ىتلا « ةتيلا ١ سضزالا . ىلا تابا

 .[ ۸1 ] رفا ةروس ( ۲ ) .[ ۹۹۱۔1۹۰ 1 نارمع لآ ةروس ( )
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 ثب ىلا ضزألا . هريوصت نسحاف هللا هروص ىذلا ناسئإلا . تولا ىلإ ًاعيج

 ىتلا ةينوكلا ةعشألا ف ودبي ءايحآلاو ةايخلا نيب قفاإوتلا . ةبأد لك نم اهيف
 ةطوبضلا بسلا ف ودبي ايك « ةايلا انودب موقت الف ضرألل ءاضفلا اهلسري

 ةيالص ىدمو . . نيجورانلاو نيجررديإلاو نيجسكألاو « سبايلاو رحبلا نم

 سمشلا نع اهدعب ىدمو « ةيبذاجاب ضرألا رثأت ىدمو « ةيضرألا ةرشقلا
 . تاقفارلا هذه رحخآ لإ . . اهمامأ اهتعرس یدمو

 ف هللا تایآ ربدت ىلإ ساتلا رمدپ ۔ ملسو هيلع هللا للص ۔ میرکلا لوسراو

 ةدحاو ةروس داكت ال « ًليصفت تايآلا هذه لصفي ميركلا نآرقلاو . قلخا
 . تايآ وأ اھنم ةیآ رکذ نم وخت

 ١ ىا نم تینا جرو تلا نم یا جر < يوتلاو بأ لاف هلا نإ .

 رمقلاو سمشلاو اكس ليللا لعجو حابصالا قلاف ؟ نوكفؤت ىنأف هللا مكلذ
 اب اودعهتل موجدلا مكل لعج ىذا وهو . ميلعلا زيزعلا ريدقت كلذ . ًانابسح
 مكأشنأ ىذلا وهو . نوملعي موقل تابألا الصف دق < رحبلاو ربلإ تالظ ىف

 وهو . نوهقفي موقل تايآلا اناصف دق . عدوتسمو رقتسمف ةدحاو سفن نم

 جرخن ًارضخ هنم انجرحخآف ءیش لک تابن هب انجرحأف ءام ءاہسلا نم لزنآ یذلا
 نوتيزلاو بانعآ نم تانجو ةيناد ناونق اهعلط نم لخنلا نمو ابكأرتم ًابح هنم

 هباشتم ریغو ًاهبتشم نامرلاو ٠ مكلذ ىف نإ . هعنيو رمثأ اذإ هرمث ىلإ اورظنا
We, نونمؤي مرقل تايآل 

 ورجت تلا كلفلاو راهنلاو ليللا فالتحاو ضرألإو تاوامسلا قلح ىف نإ
 اعب ضرألا هب ايحأف ءام نم ءایسلا نم هللا لرنآ امو ساللا عفتي اب رحبلا ىف

 ب رخسملا باحسلاو حايرلأ فيرصتو <« ةباد لك نم اهيف ثبو « اتوم
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 . «  نولقعب موقل تايآل ضرالاو ءامسلا

 طقست امو رحبلاو ربلا ىف ام ملعيو وه الإ اهملعي ال بيغلا حمتافم ءدنعو

 باتك ىف الإ سباي الو بطر الو ضزالا تایلظ ف ةبح الو اهملعي الإ ةقرر نم
 . «  نیم

 نآ هتایآ نمو . نورشتنت رشب معن اذإ مث بارت نم مکقلح نآ هتایآ نمو

 ىف نإ ةحرو ةدوم مكنيب لعجو اهيلإ اونكستل ًاجاوزأ مكسفنأ نم مكل قلخ
 فالتحاو ضرالاو تاواسلا قلح هتايآ نمو . نوركفتي موفل تايآل كلذ
 ليللاب مكمانم هتايآ نمو . نیلاعلل تاآل كلذ ىف نإ مكناولآو مكتنسلا

 هتایآ نمو . نوعمسپ موقل تابآل كلذ ىف نإ هلضف نم مګؤاغتباو راهنلاو
 نإ اتوم دعب ضرألا هب ییحیف ءام ءاسلا نم لزنیو ًاممطو ًافوخ قرا مکیری
 اذإ مث هرمأب ضرألاو ءامسلا موقت نأ هتایآ نمو .نولقعی مرقل تایآل كلذ ف

 هل لك ضرالاو تاواسلا ف نم هلو . نوجرخت متنأ اذإ ضزألا نم ةوعد مكاعد
 ىف ىلعألا للا هلو هيلع نوه وهو هديعي مث قلا ًادہی یذلا وهو . نوتناق
 , 7٤ ميكحلا ريزعلا وهو ضرالاو ثاوامسلا

 انلعجو « نولكأي هنمف ًابح اهنم انجرحأو اهانييحأ ةتيلا ضرألا مه ةبآو
 امو هرمث نم اولكأيل « نويعلا نم اهيف انرجفو بانعأو ليخن نم تانج اهيف
 ضزالا تبنت اغ اهلك جاوزألا قلخ ىذلا ناحبس ؟ نورکشب الفآ مہدیآ هتلمع
 مه اذإف راهنلا هم خلسن ليللا مه ةيآو . نوملعي ال امو مهسفنأ نمو
 هاذردق رمقلاو . ميلعلا زيزعلا ريدقت كلذ اه رقتسل ىرجت سمشلاو . نوملظم
 الو رمقلا كردت نأ اه ىغبني سمشلا ال . ميدقلا نوجرعلاك داع ىتح لزانم

 . [ ۵۹4 ]1 ماعنالا ةو( .[ 1٤ 1 ةرشيلا ةروس ( ) ١
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 كلفلا ىف مهتيرذ نلمح انآ مه ةيآو . نوحبسي كلف ىف لكو راهنلا قباس ليلا
 مه خيرص الف مهقرغن أشن نإو . نوبكري ام هلثم نم مه انقلحخو . نوحشملا
 . “ « نح ىلإ ًاعاتمو انم ةمحر الإ نوذقني مه الو

 ةردقألاإ تايال ةلصفم وأ ةرباع ةراشإ نم ةروس ولت ال ًاذكهو اذكهو
 . ةديرإ ةريدملا ةرجعلا ةعديألا ةرداقلا

 ابو « ابتابرسلمو اهيوردب ماعلا ةيرشبلا سفنلا هله رطاف وه هللإو
 لإ ةيدتهم اهاذ ةرطفلا نوكت نأ هتمكح- تضتقأ دقو . اه حلصب امو اهحلصب

 هقلخ ءیش لک یطعآ د : هبلإ ءیش لک اہب یده یتا ةیفخلا ةقیرطلاب ‹ هلا
 برهكلا رسي اک « هیلإ ءادتهالا یف ءانع الو دهھج الو دک نود  ٭ یده مٹ

 ريستو « موسرملا اهراسم ف اهتدام ىف ةرذلا ريستو « موسرملا هراسم ىف ةرذلا ىف

 الو « ريسلا ءائع لمحت ال « موسرملا اهراسم ىف كالفألاو بكاوكلإو ضرألا

 . . ميلعلا زيزعلإ هلل اهسفن ملست امنإو <« ههادكتسا ىف اهسفن ىقشت
 یذلا قلا رثاس نم هب هزیم اقع ناسنإلل قلح دقو ۔ هتمکح۔ تصضتقا اک

 ةيفكا ةرطغلأ ةدناسم هلأ ىلإ ءادعهالا ىف ىعاولا لقعلا رود نوكي نأ - هفرعن

 مسرو ١ ( ًاموهفم ًاحضإو ًايعاو هلعج ىأ ) اهراسم « ةيعوت ١ و < براسملا
 . نركلإ ىف هللا تاي ربدت وه . . ًاميقتسم ًاقيرطو ًاححضأو ًاجهنم كلل

 حتفتم بلقو ظقي یعوب تایآلا هذه ناسنإلا ربدتي امف . . كلذكل هنإًاغحو
 . ةايلأو نوكلا لاح ء هللا لإ اهروغ نم هتده الإ

 هتاذ یف اوٹحہی نأ سانلا فلکی رل هللا نإ . . اهعسو ال ًاسفن ہلا فلکی الو

 هيلع اوردقي نل مه - هناحبس ۔ ملعی یذلا دهجلا مهفلکپ مل . هناحہس
 اک ‹ ددہتتو مهتقاط رجفضنت نآ نولواحب نیح مه ٹدحب ام یراصق نأو ٤طق
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 ىف هاقلت ام مطحتو مطحتتف « اهراسم نع تضرحنا ىتلأ ةرذلا ةقاط رجفنت
 أ قيرطلا

 ۽ اوکلہی الیک ہللا تاذ یف اورکفی نآ نع ھعاہتا میرکلا لوسرلا یہ نیحو

 . دويقلا هيلع حض وأ مهريكفت ىلع رجح - ملسو هيلع هللا ىلص نکی مل

 نأ ده-ا اذه نوصي ناك . لايعألا نم عفانلل مهدهج رفوي ناك انإ ! الک

 . مهتقاط اوقفني نآ سادلل ديري ناك . لالضلا ىلإ ىدؤیو ۰ یدس ددبتی
 ريمعت ف - هيلإ ءادتهالاو نوكلا ىف هللا تايآ ربدت نم مهظح اوضقي نأدعب
 جاتنإلا . قيمعلا لماشلا عساولا هانعمب جاتنإلا .  جاتنإلا ١ ةدايزو ضرألا

 لمعلا ناديمو داها ناديمو ةديقعلا ناديم ف . ىدالإو ىركفلاو ىحيورلا

 . موهفملا ىحالطصالا هانعمب

 . لعفلاب كلذ ثدح دقلو

 . . لاغضلا ةيدوأ ىف رثائتتو رجفتو ددبتت نأ مهنقاط نوملسملا ناص نيح

 نمزلا سايقمب ساقي نيح خيراتلا ف جاتنإ ربكآ وه « مخض جاتنإ مم ناک
 . ملعلا سايقمو ةيدالا ةراضعل ا سايقمو ميقلأ سايقمو ةعقرلا سايقمو

 . سايقلل حلصي سايقم
 ىلإ طيحسملا نم ىمالسإلا اعلا دتما خيراتلا ىف اه ليثم ال ةررصق ةرتف ىفف

 لمعلاو ضإللاو ءايسلل ةلماشلا مالسإلا ئدابم هعم تدتمأو ٠ طيحملا

 داصتقالاو لاملاو ةسايسلاو مكحلل « مظن » تماقو . ةرحآلاو ايندلاو ةدابعلإو
 ًاعمتج ميشتو « ةيعامتجالا ةلادعلا اهئاوطأ ىف لمحت « لبق نم ةقوبسم ريغ
 نأ دعب  اذاکتو هطبارت ىلع ةنس فلآ لظ ادات ًاباحتم افاکتم طبتم
 هدجو ام لك مالسإلا صتمأو . نيدلا حور نع تدعتباو تاموکحلا تدسف
 . ةايحخلا اهاطعأ مث « هل ةرصاعملاو هل ة ةقباسلا ةيدالا تاراضحلا نم اعا
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 تبرشتو مالسإلا ةغبصب تغبطصا دقو ضإألا ريمعت ىف لمعت تقلطئاف
 ام لك مالسإلا ىنبتو . ءاهسلا ىلإ هجتت یهو ضزالا ف لمعت تراصف «هحور
 ةعيبطو ةضايرو كلفو بط نم - دونإو قيرغإلا ىدل ملعلا نم هدجو
 ةقفادلأ هتوقو هتيويحب دهشت ىتش تافاضإ هيلإ فاضأ مث ء خلإ . . ءايميكو

 . . مامألا ىلإ ةعفادلا

 ادع ایف ناک امنو . هيلع ًاروجح الو ٌااطاع یمالسإلا « رکفلا نکی لو
 ( هلك ال ) فارحنالا ضعب ةيقيرغإلا ةفسلفلا ريثأتب تفرحنا ىتلا ةذاشلا ةلقلا

 . ىعسلا لئاسو لكب مہتداعس لإ یعسیو ؛ ضرألا ىف سائلا ريح لإ هجتپ
 هقفلا ىف قمعتي نيحو  ةيقيبطعلا وأ ةتحبلا - مولعلا ىف ثحبي نيح هنأ ىريو
 ةلودلا فقومو درفلا فقومو داصتقالا ةسأيسو مكنلسا ةسايس للمشي يذلا

 نوش نم ةريبكو ةريغص لك ىف ضعبب مهضعب تاقالعو عمتجملا ققومر
 نيحو <« اساعيرفت لكب ثادابعلا للمشي اك « ةماعلا ةايحلإاو ةيمويلا ةايلا

 ةفرحزو مسر نم مخ ةرسيم تناك یتلا هروص یف ینفلا لالا نادیم یل لمعي

 . لماكلا هدوجو ققحو لثمألا هبجأوب ماف دق نوكي خلإ . . رثنو رعشو ةرابعو
 ف ةكرحتم ةيح ميقو عفاث لمعو عفان ركف ىلإ هلا تابآ ىف رہدتلا مجرت هنآو

 . تايلاغملا ماع ىف الو ء ةيجاعلا جأربألا ىف ال ء ضرألا عقاو

 . هلوسر ةنسو هلأ باتك نم اهدمتسا ىلا هتلاسر یف ًاحجان ناکو
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 . . لوسرلاو هللا ةحيصنب ارتي م موقل ىرحلأ ةحفص بلقن اشكلو

 هللا تأذ ف ثحبلا ىف مہيركفمو مهئاملع ةقاط نوقفني اوحسإر ابرو ىف موق

 !ءیشال دجنف ؟ایعوضوم» ًاضرع بابلا اله یف یرکفلا مهجاتنإال ضرعنو
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 ‹ عرضوملا اذه ىف ةفسلفلا هتبتك ام لك ًارقيلف كلذ نم كش ىف ناك نمو
 هل ١ تحبضو ١ له ؟ قیرطلا اذه نع هللاٻ ةفرعم داز له : هسفن لأسیل مث

 نوکلا ف هللا تایآ ربدتی وهو هيل لص نکی مل ءیش ىلإ ٤ لصو » له ؟ ملاحم
 ؟ هاجت لك ىف ةزجعملا ةردقلا ىلع هتريصب حتفيو

 ‹ حماللاو تايشلا هئهذ ىف تطلتحا ؟ حيحصلا وه سكعلا مآ

 لإ نكري ال یذلا ضقادتلا لدا نم طيع یف هاتو ؟ راکفالاو تاروصشلاو

 ! ؟رارف

 اهيف رصبي ةعمال ةآرم كلت ! ةفسالفلا كثلوأ لمعل لثمتت ىنهذ ىف ةروص

 ةعطق وأ انه « ةشبخم * ةعطق اهيف نكلو « هقتاقد لكب ههجو ناسنإلا

 حسميف < اهولبي 3 نأ لواجج ٠ فوسليفلا ١ اذه حوريف « كانه ةسومطم

 اذإو « اهلك ةحضصلأ شبغ دق هعباصأ نم رذقلا اذإف « ةآرلا هجو هعباصاب
 أ نيت دعت ن ةحسضاو تناك ىتلا ةروصلا

 . , ةجيشلا تناك فيك رظناو « راكفألا هذ ةيعوضوملا ةميقلا نم كعدو

 . هلوسر ةنسب اوديو هللا رمأب !وحصتني نأ اوبأ نیذلا ةہقاع ناک بفیک
 ىف سالا اوكرتو ةيجاعلا مهجأربآ ىف ةفسالفلاو نوركفلا « قلح » دقل

 . ككغلاو دومحل او لهجللاو عاطق لاو ملظلا مهلكأي سانلا وكرت . . ضرألا
 نورغاص مهو مهژامد صتق نوحداکلاو « موی لک بکڪٽرت ناطلا هذهف

 لإ ىدت وه ال قرخأ لدج ىف نوركفملا ةداسلا اهنيب . . مرم ىلع نوبولخم
 نع مش ثحبي نأ لواغو سانلا مالآ یریل ضرالا ىلإ لرنی وه الو « ةجيتن
 . . جالع

 . . اورفكي نأ مه قحو . . سالا رفكو

 كرتتو « لثملا ملاعو لايخلا ملاع ىف قلحت ىتلا « ةيلاثلا ١ ةفسلفلاب اورضك
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 . . دودلاإ هيف لغد نتنلأ ضزألا عقاو

 . ريمض الو اه بلق ال يتلا ةنفعحلا ٤ ةيلاخلا ١ هله نومطجب |وماقو

 . ةديقعلاو هللا ةركف  فسألا عم  اومطح- ةيواخل ا ةيلاثملا عمو

 لصت انآ معرتو « هلا ةركف لوح رودت تناك ةيلاثملا هذه نأل ء اهومطح
 . ةديقعلا ٤ رهرج * ىلإ

 تماق ةيواخا ةيلاثلا ةفساقلا سغأقنآو <« ةديقعلاو هللا ةركف ضاقنأ ىلعر

 . ةديقعلاب نمؤت الو هللا فرعت ال ةدحاج ةيدام ةفسلف

 . ةايخلا بتاوج لك تلمش ىتح ةفسلفلا كلت تبعشتو
 دالا رستا . . نويكولسلاإو نويبيرجتلاو « ديورغو « سكرامو « نورإد

 ةيقلحاللإو ةينيداللاو ةبلالحنالاو ةيدوجولاو . . خيراتلل ىداصتقالا ريسفتلاو

 | ةيئاسنإ . . اللإو

 . قيرطلا ةيا ىف ءامدلا الإ جتني ال ىذا نونجملا اهقيرط ىف ابرو تسضمو

 ةحيصن نم قشب تذحأ نوح الإ لمعلا ملعلا ناديم ىف مدقتت رل ابروأ نإ
 ريمعتل اهنقاط تهجوو « هللا تاذ ىف ريكفتلا تدبتئاف « ميركلا لوسرلا
 . ليبسلا اذه ىف ةرابج تاوطخ تطحلو . . ةايحلا عقإو ىف ضأألا

 هيدهب دبع ملو ء ةلماك لوسرلا ةحيصن لحخأت مل - فسألا عم  اهنكلو
 . هللا ىلإ هجوتلإو « هلأ ةدابع اهم ذحأت ل . ميلسلا

 دبعت تقلطنإ  ةديأرتلا ةيمانلا ةلثاهأ ةيداملا ابترقب - تقلطنأ مث نمو

 . ناطيشلا

 ١ نودتهم مہ نوبسحيو ٩ !
 ! « نوحصم نحن اإ اولاق ضرأالا ىف اودسفت ال مه يق اذإو د
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 لالضلأو ٠ ابروأ اهب عتمتت ىتلا ةلئالا ةيدالا ةوقلا ىه ةجيتنلا تناكو

 . هيف قرغت ىلا نيبملا
 . . كانه ةيعويشلاو انه ةيلاسأرلا
 ةيدام سسأ ىلع مثاق اهالكو « ةيرشبلا ةماقتسا نع فارحنا امهالك

 . ةيرشبلا رومأ نم رمآ ىف همكحت الو . قلا نالا شاب نموت ال ةصلاحخ

 ميطتست ال ام لکو . هكردت نأ سارا عبطتست ام یه مهدنع ةقيقحلا

 . باسا نم طقاس وهف هکاردإ ساوا

 سیلو ٩ رهاظلا نم لمعتست » رومآ ىئامسأرلا برغلا ماع ىف ةديقعلا رومآو
 هلا ىضري ىذلا لداعلا ىداصتقالا عيزوتلا ىف ال . بيصن ةايلا عقاو ف اه

 قالحألا ىف الو « مكنم ءاينغألا نيب ةلرد ١ لالا هيف نوکی ال یذلاو « هلوسرو

 . ةزيرخلا ةيلاويحو ةوهشلا رذاقم نع ناسنألا عقرت ىتلا
 اللا نوكي ىثح « ةلودلا رمأب ةرداصم ىعويشلا قرشلا ىف ةديقعلا رومأو

 بابسأل . ةديقعلاو نيدلا نع كانه رظحلا عفر نيحو . « ةلودلل » هلك

 داخلا راص نأ دعب عفر دقف - ةصاخ ىمالسإلا فرشلا ىف ةياعدلل « ةيسايس
 لكو ةعاذإلأو اهنيسلإو ةفاحصلاو بتكلا هل وعدتو « سرادملا ىف ًايمسر سردي

 دض ًانصع بهذملا لظ ىف ىبرت ىذلا بابشلا راصو « ةياعدلا لثاسو
 أ نيدلا ٤ ةموثرج#

 نيبو « برغلاو قرشلا نيب بيهرلا رمدملا عارصلا اذه ىه ةريحألا ةجيتنلاو
 . ضرالا یوق لک

 ! بأوإألإ ىلع ةلاثلإو . . نرق عبر ف نابرح

 . . - ملسو هيلع هللا ىلص - ميركلا لوسرلا ةمكح ىلإ سانلا حوحأ ام
 . «ضزألاو ءايسلا نم تاكرب مهيلع احتفل !وقتاو ومآ ىرقلا لهأ نأ ولو#



 ۾ نزف « هارت كنأك هللا دعت نآ لاق . ناسحإلا نع ىنربخأف : لاق . . ١

 ٩ « كارب هنإف هارت نکت
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 . ًاتسح هلعجتف ءىشلا نسحت نأ . . ناسحلإلا

 ! هارت كنأك هللا دبعت نآ : ناسحإإلاو

 ةجرد مالسإلا . نايإلا نع مث ءمالسإلا نع كلذ لبق لاؤسلا ناك
 كمالسإ نوک یکل . ناسحلإلا ةجرد یه ههو خ ةجرد كلذ دعب نايا

 . كلذك كئأميإو ًاسح

 نحناہنیب 3 : لاق ۽ هع هلا یضر باطناإ نب رمع نع لیوط ٹیدح نم ملسم ءور( ۲ )

 ديدش لجر انيلع علط ذإ موب تاذ - ملسو هيلع هللا لص هلا لوسر دنع سولچ

 سلج یت دحآ اتم هفرعب الو رفسلا رثآ هيلع یرب ال رعشلا داوس دیدش بایثلا ایپ
 دمحأي :لاقو هيلخف ىلع هيفك عضوو هبتبكر دنسأف  ملسو هيلع هللا ىلص - ىبنلا لإ
 لإ الأ دهشت نآ مالسإلا ؛۔ ملسو هيلع هللا للص - هللا لوسر لاقف . مالسإلا نع ىلریعآ

 نإ تيبلا جحتو ناضمر مرصتو ةادزلا ىتوتو ةالصلا ميقتو هللا لوسر دمع نأو هللا الإ

 یئرخأف : لاق . هقدصيو هلأسي هل اتبجعف . تقدس : لاق . دليبس هيلإ تحطتسا

 ردقلاب نموتو رعلآلا موبلاو هلسرو هبتكو هتكتالمو ثاب نموت نآ : لاق . ناییالا نع

 كئأك هلأ دعت نأ : لاق . ناسحإلا نع ىنربعأف : لاق . تقدس : لاق . هرشو ویس

 . ۲ . كاري هنإف هارت نکت من نف « هارت
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 . . هارت كنأک هللا دبعت

 . ةلثاه ةقيقح هتطاسب ىف لمح بيجع ربعت

 یف كهجو پلقت تنآو كثجافي هنأ -ًارثأت اذه نوک دقو ۔ ینعورپ ام عورآو
 اذإف ! اهيلإ هجتت نأ ىغبني ىتلا ةلبقلاب كثجافي « ةباجإلا نع ًاثحاب « قافآلا
 . . رونلا ىرت - كنم عقوت ريغ لع ۔ تنأ

 . حورلا رهبيو بلقلاو نيعلا رهبي ىذلا رونلا
 . . . هلأ یرت

 . ءاشي نم هرونل هللا یدہپ . رون ىلع رون . . . ضرالاو تاوامسلا رون هللا »
 . ٠ ميلع ءىش لكب هلثإو . سانلل لاثمألا هللا برضيو
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 هللا ديعت نأ ىه : هلك هءانب مالسإلا اهيلع ميفي ىتلا ىربكلا ةدعاقلا
 . هارت كنأك

 . . ًاعیمج هتاهیجوتو هتاعیرشتو « ًاعپج همظن اهیلع میقي
 ةلودلا نم درفلا فقوم . عمتجملا ماظن . داصتقالا ماظن . ةسايسلا ماظن

 لودلا تالماعم . دارقألا تالماعم . ةرسألا ماظن . درفلآ نم ةلودلإ فقومو

 ! ةایلا هله یف ءیش لک ۔ . برخ ا فو ملسلا یف

 نآ : ىه تسیلآ ! ةدابع ءذه نأ ۔ رطح ام وا  ناسنالل رطخ دقلو
 !؟ ۲ هلأ دعت

 نع ناسنإلا اهيف عطقني ىتلأ ‹ ىوصقلا ةدابعلا انآ ناسنجأل رطخب دق لب

 كلانه . . هبلقو هسحو هنادجوب هل ول « هبر ىل ولځیل < ایا یف ءیش لک
 ! نيرحلالا نع ةلزع ىف
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 . كلذك ةدابعلا ىصفأل اأو « كش كلذ ىف ام « ًاقح ةدابعت انو

 ‹ ابعولخو اهتلزع نم دوعتل . برلل دبعلا ةدابع ىصقأ ىهو - اهنكلو
 ! ةيناسنرلا طيح لك لمشت ىتح حسشتو حستتف

 ءىضي ىذلا عطاسلا روللا ىه .امعولخ فو « ىلرألا اهتظحل ذنم - انإ لب
 . سوفنلأ تابنج اهيف ءیضي تلا ةظحللا تإذ ف ء ةايلا تأبلج

 طيع ىف هلمشتو هدحو درغلا لمشت « ةلطابو ةرهأظ ةدحاو ةقيقح
 ۲1 نآ یف لمعو ةدابعو « كولسو روعش ىه اذإف «ةعايجلا

 . ةقيقحخلا هذه هلك مالسإلا

 ىذلإو « ةدابع لمعلاو المع ةدابعلا لعجي ىذلا وه .. هدحسو  مالسإلا

 . ماظن ىف اهلك ةرحآلاو ايندلإو « ضزألإو ءامسلإو « مسحلإاو سفنلا طبري
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 . هارت كنأك هللا دبعت

 ؛ لمألاب ضيفيو « ىوقنلاب ضيفيو « بحلاب ضيفي حساو ماع هنإ
 . رونلاب ضيفيو « ةبهرلاب ضيفيو

 ةرهأقلا ةقلافلإ ىمظعلا تاذلا ةهجاوم ىف . هالرم ةهجأوم ىف ناسئإلا

 هرمغي . ضزالاو تإوايسلا رون - رونلاو . تانئاكلا عيج ىلع ةفرشملا ةيلعتسلا

 . هيف رقتسبو « هبلق ایانث ءیضیف « هقاہعأ ىلإ ذفنیو « بناج لک نم

 لكو اهحرإوج لكب . ًاعيج هسفنب . . .الوم ةهجاوم ىف ناسنإلا
 نم ىقخأ وه امو اهرارسأب « اهفتاطلو اهقتاقدب ء اهتطابو اهرهاظب . اتاجلخ
 . .رارسألا

 ! « كاري هنإف هارت نکت ل ناف ۵ . . هلل ةغوشحم اهلكو
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 . سوفنلا الغ ةريرعشقلاو ةبهرلا اإ ! هلا اي
 لكو ةمان لك ىلإ « دوجولا اذه ىف ءىش لك ىلإ ةدفاثلا ةريصبلا هللا نيع

 هذه ًاظقیتم تنک ءاوس . كبقرتو كارت ابنإ . . روحش لكو ةركف لكو ةرطاح
 . نيضرعملا نم تنك مأ اه كسفن تددعأ ءاوسو . اهنع ًالفاغ مأ ةبقارما

 كبقرت ثبح لإ هجرت نآ كل ريح . . كارب ايك هللا یرت نآ كل ريف هنإو
 ¦ ةأاجافلا نمأتف . ةذفانلا ةرصبلا نيعلا

 ىوقلا ميلعلا ريزعلا لولا ةرضح ىف ةبهرلا .. نيلاخلا ىف ةبهرلا اإ
 ! كانه رعدلاو ةبهرلاو « انه لمألاو ةبهرلا اهدكلو . .رابجلا

 . .هاضر ىلع لماع « كبلق هل صلخ ء هللإ ىلإ هجوتم تنأو لمألاو ةبهرلا

 كل ريخف 1 طيح كئارو نم وهو هلع ًاديعب هجوتت نيح رعللاإو ةبهرلاو
 ! هارت كنأك هللا دعت نأ نذإ

 . . اهاوجنو اهرسو « اهنطابو اهرهاظ « ًاعيج كسفنب هيلإ هجوتت نيحو
 الف . . ةقيمعلا ةبهرلإو ةعشانلا ىوفتلا روعش كسفن ىفو هيلإ هجوتت نحو
 . اهتفاظن لع صرحتو كسفن فظنتس كنآ كاش

 فيك ؟ هيلع للیقم تنآو هلم راتست فیکف . ةبفاخ هيلع ىفخت ال هللا نإ

 ؟ هاري ال ادحإو لمع لمعت نأ نكمي

 ملعي د « ديرولا لبح نم هيلإ برقأ نحو هسفن هب سوسوت ام ملعنو
 نوضرعت لئموي "١ « ىفحأو رسلإ ملعي < رودصلا ىفخت امو نيعألا ةنقاح
 . ٤۶ « ةيفاح منم یفخت ال

 ,[ ۹۹ ]رفا ةروس ( ۴ ) .[ 3 ] قةروس 0 )

 . [ 14 ] ةقاغ ا ةروس ( ٤ ) . [۷ 1 هط روس (۳)
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 ىذلا هدحو هنأ ناسئإلا نظي ىتلأ ةنئالا 1 نيعألا ةنقاح ىتح 1 شا ای

 ؟ اهمهقي وأ اهأرپ هلک دوجولا یف دحآ الأو « اهفرعیو اهسج

 اهعم قاسي دق هسفن اهبحاصو « دحآ اهيلع علطي ال يتلا ةسوسولا ىتح-

 ؟ اه ظقیپ نآ نود

 براسم ىف ةهئاثلا تارطخلا . رسلا نم ىفحلأ وه ام لب . رسلا یتح-

 ! ربع ناسللا اہ كرحتب الو ‹ رکفلا رهاظ ىلإ لصت ال ۰ سفنلا

 . ءافخشسا الو نذإ رس ل هنإ | هللا ای

 لبق نذإ كسفن بفظنت الفأ .هيلع لبثم تنأو ةفوشكم كسفن لك

 ؟ اهيكرت الأ . هابشالا

 دقو . اهاكز نم حلفأ دق . اهاوقتو اهروجف اهمُأف . اهأوس امو سفنو ال

 . . (اهاسد نم بداح

 الو كفن هل فظنت ال ثنك نإ . هيلإ هجوتم ريغ هنع اضرعم تنك نإ امف

 ! رمالا نم ايش كلذ ريخي نلف . اهيكزت
 كاري . رس نمو ٩ ةيسدث ١ نم كسفنب عنصت ام لكب كاري ! كاري هنإ

 . رودصلا ىفح امو نيمألا ةنئاح معي . كراضوأو كشكابخب

 ضارعإلا نم ةدئافلا ام لب ؟ ءاغتحالاو تستلا ىف ةدئأفلا اف . كاري

 هیلإو ءیش لک توکلم هديب ۵ و ؟ بهذت هللا كلم ريغ كلما ؟ فارصن لاو

 ام ءاس ؟ انوقبسي نأ تاثیسلا نولمعي نيذلا بسح مأ * 1؟ ٩ نوسجرت

 ؟باقعلا

 ! كاري وهو هارت نأ كلل ریخف . عاطتسمب كلذ نم ءیش ام ! الك



 ! ًاغهر كرمأ نم كفلكي ال هنإو

 ١ جرح نم نیدلا یف مکیلع لعج امو مکابتجا وه ٩“ . » للا فلكي ال .
 ؟" « اهعسو الإ اسف . ١ مععطتسا ام هللا اوقتاف . . <" .

 نم هتعیبط یف بکر امو ناسنلا فعض ملعیل هنإو . ةعسإو هللا ةر تإ

 يطانقلاو نيئبلأو ءاسلا نم تارهشلا بح سانلل نیز ۲ : تارهشلا بح

 ملعيو . ٠“ . , ثرحلاو ماعئألاو ةموسملا لي او ةضفلاو بهذلا نم ةرطنقملا

 . ليوط رفسلاو قاش دهم ا نأ

 . . « متسطتسا ام هللا !وقتاف » لوقي كلذل

 ایف ہ ینرعداو ! ءیش لکل یلوعدا ۲ مکل بجتسآ یٹوعدا 7 : لوقيو

 ! قيرطلا ءاثعو نم مكسفنأ فيظلت ىلع مكنيعأال  هيلإ ىننوعدت
 ؟ رمألا اذه ىف هنیعتست نأ ثبرج له

 . قا هدعو قدمو هللا قد

 باجتسا الإ « بلقلا ةراهطو سفنلا ةفأظن ىلع هنيعتسي ناستإ هل هجوتي ام

 ! دیری ام یلع هناعآو هل

 هللا لإ بلقلا هجي نيس ثدچ الکه نکلو ! رحاس رحسپ وه امو

 تايرخلا نم ربكأ هسفن دجيو « ًانيه هيلع رمألا دج هئإ . هاوعد ف صلغيو
 هذيعي ىذلا وه هللا نأ امسح ًاسوملم اساسحإ ۔ سجو . تاقوعملا نم یوقأو

 . 1۲۸٦1 ةرقبلا ةروس ( ۴ ) . [۷۸ ]3 میلا ةروس ( ۱ )
 .[ ۱٤ ] نارمع لآ ةروس ( 4 ) , [ ۱١ ] ناشتا ةروس ( ۳ )
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 هتمحر نم كظفلي لهف . كاوق روختو قيرطلا ف فعضت دقف هلك كلذ عسو

 ؟ كيلص هبضغ لو

 . قيرطلا بكنتت لو كايبقع ىلع صكنت ل تمد ام ! الک

 . ءىش لك هر تعسو ؛ اعيج بونذلا رفغي . رفشي هلإ

 اوركذ مهسفنتأ اوملظ وأ ةشحاف اولعف اذإ نيذلإو . نينسحملا بحي هللاو

 اولعف ام لع اورصي ملو -؟ هلآ الإ بونذلإ رفغي نمو  مہبونلل اورغغتساف هللا

 راهنألا اهتحت نم ىرجت تانجو مہر نم ةرفغم مهۋارج كثلوأ « نوملعي مهو
 © ۾ نیلماعلا رجآ معنو . هيف نيدلاخ

 مهتاتيس هللا لدبي كئلوأف . ًالاص المع لمعو نمآو بات نم الإ ١
 .  «یحر ًاروفش هللا ناکو . تانسح

 هللا نإ . هللا ةحر نم اوطنقت ال مهسفنأ ىلع اوفرسأ نيذلا ىدابع اي لق ۵

 ٤ اعيمج بونذلا رفغي
 نآ الإ كيلع امو . قيرطلا ىلع ًايقاب تمد ام هتحر نم كظفلي نل ! الك

 . . . دیدج نم هيل هجتتو كبوث ضفنتو كثرثع نم موفت
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 لع صرقو كسفن فظنت نيح . هارت كنأك هبقرت نيح . هيلإ هجوتت نيحو
 نأ ةيشحل ةريبكو ةريغص لك ىلع كسقن بساحت نيح . قيرطلا ف ثولتت الأ

 . . كحرأوج نم ةحراج اهتكرغ ةكرح لكو كسم اب تسوسوةرطاح

 . ۷٠[ ] ناقرفلا ةروس ( ۲ ) . [ ۱۳۲-۱۳۰ 1 نارمع لآ روس (۱)
 . ]٠۳[ رمزلا روس (۳)



 . ةايلا هذه ىف هلك رمآلا ميقتسي ذئنیح

 . دلولاو دلاولاإو . لجرلاو ةآرلإو . عمتجملاو درغلاو . موكحملاو مكاحلا رمآ

 رشلا ىلإ هسفن هج فک ؟ هارب هنأک هللا بقري نیح مکالا ملظب فیک
 نيب مثمكح اذإو * «  ىوقتلل برقآ وه اولدعا * : لوقي هللاو شطبلاو
 هلا هباطي ىذلا لدعلا ناكم ىف عضي فيكو " ؟ « لدعلاب اومكحت نأ سادلا

 ؟ هاوهو وه هتاوزل

 « مكحلا ةسأيس لك لمشي ‹ حيسف عسإو ناديم مكاحلل ةبسنلاب لدعلأو

 وهو . ٩ ةيصخشلا 3 هتالماعمو ٤ ةيمسرلا # هتالمأعم لكو « لألأ ةسايسو

 . هار هنأک هدبعیو « هللا بقري نآ اھنم لک یف رومأم
 , . هللا تامر ىلع یدتعی وا هللا دودح- یدعتی نآ ذیح نکمی ال

 ام دودح فو هللا ليبس یف الإ ملسلا مربی وآ برحلا نلعی نآ دلم نکمی الف
 الو » : لوقيو . 4 نيدتعملا بحب ال هللا نإ . اودتعت الو 3 لرقي هاو . هللا لیپ

 ام محل اودعأو» :لوقيو . « نيئمؤم متنك نإ نولعألا مدئأو اونرحت الو اونه
 . (ةوق نم مشعطشسا

 نونمؤملا ختي ال ١ : لوقي لاف مهنم ةناطب دخب الو للا ءادعأ ىلإ نكرب الو

 الإ ۔ ءیش یف هللا نم سيلف كلذ لعفي نمو نينمؤملا نود نم ءايلوأ نيرفاكلا
 مكنود نم ةئاطب اوذختت ال اونمآ نيذلا اأي ١ : لوقيو . ٠ ةأاقت مهنم اوقتت نأ

 ىفخت امو مههأوفآ نم ءاضخبلا تدب دق « منع ام اودو « ًالابخ مكنولأي ال

 . « نولقعت متنك نإ تالا مكل انیب دق ربکآ مهرودص

 . [ ۸ز ءاسشلا ةروس ( ۲ [ ۸ ]ةدتاألا ةروس ( 1 )
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 ملستي ذنم « اهلك هتافرصتو « هلک هکولس كلذ للمشي یتح ادکهو اذکهو

 الو ةركف الو دحاو لمع تلفي ال . سانلا ىلإ وأ هللا ىلإ اهملسي ىح ةنامألا

 . يملا ةباقرو هللا ةباقر نم ةبغر
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 . هاري هنأک هللا دبعی نیح كلذ موكحلاو

 شغي الو عدخج ال . بجإولا داهتجالاو ةمزاللإ ةنامألاب هيدؤي هلمع هيلعف

 الو . یقیقح جاتنإ نود ٩ تانا! ددسپ #۵ الو . لغاشتپ الو للساکتپ الو

 الو . ضرألا ىف داسفلا الو ةنتفلا ىغبي الو . هب ملاع وهو ررضلا ىلع لمعي
 ؛ هل سيل ايف عمطي الو . ةلودلا لام لغتسي

 ء هريغ نعو هسفت نع ملظلا دوذي نأ فلكم وهف ! كلذك ملظلا لبقي الو

 ةكثاللا مهافوت نيذلإ نإ ١ ! هآري هنأك هدېعي وه الو « ےناب نمؤمب وه (ف الإ و

 مآ اولاق ! ضرألا ىف نيفعضتسم انك : اولاق ؟ متن ميف : اولاق مهسفنأ یٰلاظ

 . ٩ ًایصم تءاسو منهج مهارأم كثلوأف اهيف اورج اهتف ةعساو هللا ضرأ نكت

 . اهجوز ف هنا ىعرت یتلا ةجوزلاو . هتجوز یف هللا یعری یذلا جوزلاو

 . . يبكلاو ريغصلاو . دئاقلاو ىدنحملاو . قيدصلاو راملاو . دلولاو دلاولاو

 ةريغصلا ةملكلا هذه نم جرب ةتبلا هيف ءىش ال . . . هلك هلك عمثجملا نإ

 ! ہارت كنآک هللا دبعت : ءیش لک لمشت یتلا

H# ¥ 

 مالا كلت تناک هنورپ مناك هللا نودبعي لئإرألا نوملسملا ناك نيحو

 فورعلاب نورمآأت سائل تڄرحآ ةمآ ريح متنك ١ ! خيراتلا ىف ةديرفلا ةبيجعلا

 . ° للأب نونمؤتو ركنملا نع نوهلتو

A4 



 تثيصع نزف . مكيف هللا تعط ام اوعيطإو اوعمسا » : لوقي مكاحلا ناک

 « ینوموقف تاس نو ‹ یلونیعاف تدسحا نإ ١ : لوقی ناکو

 < خیراتلا ف نیتیروطارمإ ربکآ هجاویو ‹ رصیقو یرسک برامح وهو ناکو

 نيملسملا نم لجر نم لبقيف . هسفنب سائلا نم هبلط ىذلا ميوقتلاب قيضب ال
 الف . اذكو اذك انل نيبت ىح ةعاط الو مويلا انيلع كل عمس ال : هل لوقي نآ

 . هل نیبیو هباط لإ لاح! یف هبیجښ لب ۰« بضغی

 ! اهنع الوسم ىنتيأرل ترذع ءاعنصب ةلغب نأ ول : لوق ناکو

 لوأل .. هنكمأ ىتح عمتجملا ف ةيعاتجالا ةلادعلا ديطوت لع لمعي ناكو

 دبع نب رمع مايآ ثدح ابك « عمتجملا نم رقفلا ىغلي نأ - خيراتلا ىف ةرم
 وأ لجرلا اذه لعقأ نأ الإ ةا نيبو ىنيب سيلا : لرقي ىدنج ا ناو 1 زیزعلا

 ! نيينسحلا ىدحإ بيصيل ةكرعملا محتقي مث ؟ ىللتقي

 ناديم كرب الو درمشي الو نخطضي الف رصنلا ةوهز ىف لزرع دئاقلاإ ناكو
 . ناطلس الو هل ةرامإ ال ًايدنج هللا ليبس ىف دهاجم رمثسي انإو . لاتقلا

 اهذحآ ًادوقن ڊریف « قحب هل سیلام بسکپ نآ هللا نم یحتسپ عئابلا ناکو
 یرتشملاو یتس هيلإ اهدر ىلع رصیو نيرثشملا دحأ نم هنم ملع نود هيبص

 رشاعي جوزلا ناكو . قحتست هرظن ىف ةعاضبلا نأو ايضار اهعفد هنأ للاب فلحم
 ناديم لإ بهذيف . هتہيغ ىف اهجوز ضرع نوصت ةجوزلاو « فورعلاب هتجوز

 ! ءيسلا ارقي ال . هلامو هضرعو هتيب ىلإ نثمطم وهو روهشلاب بيغيو لاثغلا

 . . . ًافيظن عمتجملا نأكو

 ىلإ ناسنإلا دهعي ال . ءارشلاو عيبلا ف شغلا ىلع سانلا تاقالع موقت ال
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 وآ هيلع سلدي وآ هشغپ نآ ةفيخ هنم سجوتم وعو لمعلاب عئاصلا وأ ماعلا

 ! عوجر ريغ ىلإ بهذيو ةنامألا قرسي

 هلدابیو . هعدخجو هيلع بذي هنآ ملعی وهو لجرلا ىلإ لجرلا ثدحتب ل

 ! عادسإو بذكلا هتاذ تقولا یف

 بذكي الو. ةئيسلا ةودقلاب بذكلا مهملعيف هتانبأ ىلع دلاولا بذكي ال

 ! هللا مم لماعتي ابنإو « هحم لماحتي ال هنأل « دلاولا ىلع نيالا

 ةاتفلا جرخت الو . ةريرغ ةاتف وأ ةجوزتم ةآرما ضرع باشلا قرسي الو
 ! بابشلا عقوت نأ لواحت ةنعفلا قوس ىف ةجربتم

 ةرطفلا وميقتسم رشب مهنكلو ! نولازي ام ًارشب اوناك ! ةكئالم سانلا نكي م

 ال يوقلار ربلإ لع نونواعتم « هللا یف نرباحتم , ءاوتلا الو مهسوفن ىف حّوع ال

 . ناردعلاو مشإلا ىلع نونواعتم

 نم تقو ىف ةميرملا نم لخ ( ضرألا هجو نإف . . ةميرج كانه تناكو

 ىه ةدعاقلا نكت ملو . ةدعاقلا تبثي ىلا ذولشلا تناك اهدكلو . تاقوألا

 !! ذوذشلا
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 ! خيراتلا ىف قبس ر ًاخيرات “شش شنت ةمألا هده تقلطنا مث نمو

 ىف لیجستلاب ًاقيتح ناک نإو <« رظنلا تفلي ىذلا وه هدحو حتفلا سيل

 نيس ى . خيراتلا ىف دعب نم الو لبق نم اه ليثمال ىتلا ةفطافلا هتجرس

 . طيحملل طيحملا نم دتما دق ءىش ال نم أدب ىذلا ىمالسإلا ماعلا ناك ًاماع

 اهليبس ىف ًابراع بلقناو « ةديدحلا ةديقعلا قنتعا دق - همظعم وأ هلك ناكو

 ! دیدج یفآ لإ تغلب دق اهارپ یتح اد ال
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 . هابتإ لك ىف اهخلب یتلا ةيلاعلا ممقلا كلت وه رظنلا تفلي ىذلا اهنإو
 هذه ىف بكاوتتو رثاكتت ىتلا ةيحورلاو ةيسفنلا تامظعلاو ةخاشلا ةلادعلا ممق
 . خيراتلا نم ةريخصلا ةبقحملا

 . عاهتجلالاو ةسايسلا ىف . ملسلاو برا ىف . قافلا ددعتو بلاول ا عاسقاو

 ام صتماف ًاعئار دادي اهلثمو « مالسإلا اهبعوتسإ ىلا ةفلتخملا تاراضحلا ىف

 . ءانفلا لإ دبزلاب یقلأو ۽ ريخ نم اهیف
 ىلإ هتم تضافو « هلك ىمالسإلا ماعلا تدمش ىتلا ةنيتلا ةيوقلا طباورلا ىف

 برح عشبآ هنوبراچ مهو یتحو . نیدلل نودیکی مهو یتح نیملسلا ريغ
 . نييبيلصلا مايآ ىف اهسندآو

 ذإ . مالسإلا ريغ ىف رركتت مل ةزجعم تعنص ىتلا ةليتلا طبأورلا هذه

 لظ عمتجملا نكلو - نريسابعلاو نييومألا ىديأ ىلع « اركبم- ةموكح ا تدسف
 فلأ نم برقي ام ةدوملاو ءاحلإلا حور هطبرت < اافاكتم « ًاكساتم « ًايمالسإ
  نيئسلا نم
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 ! هارت اها هلآ دبعث یتلا ؛ ةقحلا ةدابعلا رثأ ناك هلك كلذ

 نشنم « مظعألا لوسرلا وه كش نود كلذ ف ىربكلا ةودقلا ناك دقلو

 . مالسإلا یدهو هللا یده ىلع اهدونجو امتداق یبرمو ةمألا هذه

 ةليوطلا هتايح تاظخ نم ةظخ لك هللا ىرپ ۔ ملسیو هیلح للا لص ناک

 . ةحيسفلا ةلماشلا ةضيرعلا

 نإ هبعوتسٹو هسفن هقیطتف  هناحبس هلع یحولا یقلتپ وهو ارپ ناک
 . فاعالا
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 یکل یحولا اذه نإ سالا وعدي ضرالا بکانم یف قلطنی وهو ءاری ناکو
 . هللا ىلإ هب اودتېي

 . ةرسأ برو ابآو ًاجوز هتیب ف وهو هاري ناکو
 . ليبسلا ءاوس ىلإ ًايداهو العمو ًابيرقو سالا عم وهو هاريو

 لإ داهج نم عجریو ملسلا دقعي وهو « هللا لیبس ف لٹاقی وهو هاريو
 .داأاهج

 . ثيدح لإ ةجاح ريغ ىف ىهف ةرلخا ىف ةدابعلا نع ثىدحبتت الو
 لکو « هسفن رعاشم لکو « هتایح تاظىل لک هعم شیپعیو . هارپ

 . اهأوجنو اهرس لکو اتال

 ىذلا رونلا باعيتسا نع هبلق فعضي الو < ىقلتلا نع هسفن ضعضت الو

 . هآر املك هرمغی
 نيلسرلآ ديسو نییہنلا متاخو - ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر ناک !لکه
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 . ميلع ريبح ةيبرت مهابرو « هيئيع ىلع مهعنص نيذلا هباحصأ ناك مث

 ىلعألا قفألا ىلع ربطصت ام ردقبو مهسوفن قيطت ام ردقب هلا نوري !وناک
 هللا ضيف نم تاسبق سبقت نأ الإ « سوفنلا هلمثعت ال ىذلا ءىضملا قرشملا

 . لوسرلا نم تاسہقو ء رماغلا
 شيعت « ًانايح عمتجتو « ًانايحأ قرفتت نمزلا رادم ىلع سوفت تنا مث

 . هارت انأک هتدابعو « هلیبس یف لمعلاو هللا بح ىلع

 مسالا قرافلاب لاحلما ف سجي « ناسنإلا اهيقل اغيح سوفنلا هذه لازت امو

 مهجاصأ نإف فرح ىلع هنودبعي نيذلا وأ ء هللا نودبعي ال نيذلا نيبو اهنيٻ
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 . ةرحلآلاو ايندلا اورسح . . مباقعأ ىلع اوبلقنا رش مباصأ نو هب اونأمطأ ریش

 اذهب ناسنإ . « ناسنإ * مامأ كنأ مهنم ًادحأ ىقلت نيح روفلا ىلع سعت
 هيلإ سنئأت فاسنإ . قلح نمم رک ىلع هلضفو هقلاخ همرک یدللا ینمملا

 ئل حی رتست فكتاقالع فو هعم كلماعت ف حيرتست t هدنمع حیرتستو

 . ءاوتلا الو اهيف جوع ال ىتلا ةفيظنلا ةماقتسالا

 . هبتو

 .كتاهاجاو كرعاشمو كئايعإو كراكفأ ىف كفلاحح ولو هبت نإ الإ كلل ال

 وفق نأ . تعطتسا نإ _ واو . . . هللا رول نم ةسبف هيف نآل هبت

 نأ . مهنيد سانلا معي وهو < مالسإلا ىبنو مالسإلا صرح ناك مت نسو
 كنأك هللا دبعت » . هلمجأو ظفل رصحأ ىف ممل هفصيو . ناسحإلا مم نربي

 هناف هارت نکت مف نزف ۶ : هللا ةيشحلو يوقلا نادجوب مہولق ظقوڀو ء ةهإرث

 . كاري

 سائلا فقي الآ ىلع ٤ مالسإلا ینو مالسإلا سرح ناک كلذك مث نمو

 ‹ ناسحإإلا غولب نولواح انإ . ناميإلا بتارم وأ الو مالسإلا بتارم لوأ دنع
 ! ماودلا لع نولواجيو

q٤ 



 ! هتخیبد حرشیلو ..-

 اذإو « ةلتقلا !ونسحأف متلتق اذإف ؛ ءىش لك ىلع ناسحاإلا بتك هللا نإ د

 . "« هتحيبذ حريلو « هترفش مكدحأ دحيلو « ةحببذلا اونسحأف متحپذ
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 ! . . هيبة راي أ لآ اي

 !! اهحبڏ ىلع مدقم وهو ؟ یتمو . .  هتحيبذ حريلو

 . هللا حور اإ الأ . ءايبنأ ةحر ابن الآ

 كلذ الإ . ءىش اهءارو سيل ىتلا ةمقلا غلبي ةيرشبلا رعاشملل ىقترم هنإ

 . تانثاكلا بولق لإ دغنيو هلك نوكلا رين ىذلا مظعألا رولا

 زانا اهمكحم الو « قلخلا نم ىسانألا ددع فقت ال ىلا ةمرلا اإ

 جحيسفلا مساولا لاجملا ىلإ اهادعتت انإو . هسشجب هدادتعاإو هسفلل نأستإلا

 . نوكلا ىف ءايحألا لك لمشي یدلا

 ةجرد ىقترت الإو - ةيلاع ةعق هتاذ ىف وعو ۔ ىدا اذه دنع فق ال مث

 أ یرحآ
 بلقلا اهيلإ قفو ءاوس « لاح ىأ ىلع ٩ ةموهفم 3 ةجرد ءايحألاب ةمرلاف

 . شو اهدع فرحنا مآ ىرشبلا

 ١ ( هجام نباو یتاسناو یدمرتلاو واد وبآو ملسم هاور .



 ليج وهو . نيكسم فيعض هنإف .روفصعلا اذه لثقت ال : ىل ل فت نآ موهفم

 . لتقلا قحتسي ال فيطأ

 كنإف ‹ ةقيشرلا ةزفاقلا ةرئاطلا ةشارفلا هذه لتقت ال : ىل لوقت نأ موهغمو

 هب عتمت نأ نسج لاج ةفيطللا اهتقاشر ىف ىهو « اهلتق نم ًاثيش ديفتست نل
 . ڭاحورو ٹسج

 مانت ال تناك نإ ىتح . ةليمجل ا ةرهرلا هذه لعقت ال : ىل لوقت نآ موهفم لب

 . كبايث ةورع ىف وأ كدي ىف اهنم لجأ . . ةليج اذكه اهنصغ ىلع ىهغ لتقل

 ‹ رسي ف هيلإ هجوي نأ نکمی بطلا یرشبلا بلقلإو . موهغم كلذ لك
 . هعاپط نم حبصیق هداتعیف

 هذه : كل لوقأ نأ  فشأو ىلعأ - موهفملا اذه ءارو  ةجرد اهنكلو

 اهنحبذ سخا . . تاظحل دعب ةيح نوكت نل ىتلاو « اهحبذتس ىتلا ةحيبللا
 اده نم بيرق ٹیدح یف یراخہلا رکذ اک < تاتوم اھت الو اھمالآ للطت الو

 . فید

 ¦ هتحیبذ حریلو

 . < حري 3 و 1 اهلثقو اهركلت املك اره نادجولا رهت ةملك اهتإ

 لإ . مدعلا ىلإ قاست ىهو . حبلت ىهو ةحيبذلا ةحارإ ىلع صرحا
 رعشت الو دجوت ال ثيح ىلإ . ءانفلا

 اهي لقت ئل ةودملا یاو هد هذه ةحيبذلأ ةحارإل ١ ةيلمعلا » ةميقلا ام

 للا وعو هل شرک نا نکی لا دا

 ٩ ؟ اهم شت نآ لبق كترفش تددحأ اله ؟ تاتوم اھت نأ دیرتآ 1( ) ١
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 !ءیش الل . ۔ رعاظلا یف

 ! ءىش لک . , نطابلا فو

 رطق ءاوس « ةلأتم ةلأتم ىهو . اهحرت ل مآ اهتحرأ . ةتيم ةنيم ةحيبذلا نإ

 ىهو . نادجرلا دبلتم رعاشملا نم بلقلا درج اهحبذت ثنك مآ ا ةحر كبلق
 هذه نع نومهفي نع تدك نإ ؛ اهعم فافنع ٹایلإ وکشتف مویلا دعب كاقلت نل

 ىو ايث اهريضي نو . سيساحألا نم اهنع ردصب ام نوب واو « قئالفسا

 نم ايش ۔ ةظحلب كلذ لبق ۔ تقاذ اہ - كیشرلا لماکلا ءائفلا لإ ةفوسم
 أ ءافحلإ نم ايش وآ ةظلغلا

 أ ءىش ال . . ةحيبذلل ةبسلاب ةيلمعلا ةميقلاف نذإ
 أ ءىش لك . . تنآ كل ٩ ةيلمعلا * ةميقلا نكلو

 !؟ ناسنإ بلق كل نوکی نآ نم ربکآ ءیش ةمث لهو
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 . . لتقلا رمآ ف نأشلا كلذكو

 . « ةلحقلا اونسحأف معاق اذإف د

 - ملسو هيلع هللا للص - لوسرلا بناج نم لوقلا اذهب بطاخملا ۔ ملسملاو
 دابعو د" + قحاب الإ هللا مرح ىتلا سفئلا اولتقت الو ١ : قلاب الإ لتقي ال
 اولاق نولهاجلا مهبطاخ اذإو انوه ضزألا ىلع نوشمي نيذلا نمرلا

 هللا مرح ىتلا سغلا نولتقي الو رحآ اهلإ هللا عم نوعدي ال نيذلإو . .ًامالس
 سالا لتق اناكف ضزألا ىف داسف وأ سفن ريغب افن لعق نم ١ 4 قناب الإ

 fF ] ء!رسإلا ةروس ( )

 . [ ة۸. ] ناقرفلا ةروس ( ۲ )
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 . °" « هلامو هضرعو همد : مارح ملسملا ىلع ملسملا ىلع ملسملا لك ٠» اعيج

 قحشسم . لتقلل قحتسم ملسملا هلتقي ىذلا صخشلا نأ ىف نذإ ةهبش ال

 ريثم < ضزألا ف دسفم وآ « نصح ناز وأ « لتاق وأ « دترم وأ « رفاک هلال

 . هللا ةعيرش ىلع مئاقلا ناطلسلا ىلع جراح « ةنتفلل

 : شضيرعتو هنم رمأب لب . هللا نم نذإب معي لتقلا اذه نأ ىف ةهبش الو

 ° « نينمؤملا ضرحواا

 ¦ لتقلا ناسحإب رمي - مسو هيلع هللا للص ..لوسرلاف كلذ عمو

 . ليتقلا ىلع ىرحأ ةرم قبطنت اهاردف ةحيبذلا ةصق ىلإ دوعنو
 لألإو . ايندلا قرافم وهف . هتلتق نسحت نأ نم ًائيش ديفتسي نل ليتقلا نإ

 ف قرافلا نأ وأ نسحت ال وأ نسحت نآ یوتسیف . صیحع نم هنع هل ام هب عقاو

 ةعيبطب ءىش ال ؟ ليتقلل ةبسلاب لعقلا ناسحإ نم ةيلمعلا ةميقلا اف
 ! لاا

 بلق كل نوکی نآ یه . تنآ كل یه ۔ یرخآ ةرم ۔ یرکلا ةميقلإ نكلو

 ! ناسنإ
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 ةحيبذلا : نيرمألا نيذه دنع فقي ال ميركلا لوسرلا ثيدح نكلو

 . لالا ليبس ىلع طقف امهقوسي انإو « ةلئقلإو

 . ناخيشلا هاور (۲) , [ ۳۲ 1دا ةروس ( ) ١
 ا ۸٤  ءاسنلا ةروس ( ۳ )
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 دوصقملا ىه اهدحو ةمحرلا نأ نظلا ىلع بلغي دق نيلاثلا نيذه ببسبو
 . ثیدحلا نم

 نم ةروص ةحرلاو . « ناسحإلا 3 وه دوصقملاف . كلذك سيل رمألا نكلو

 . ناسحإلا روص

 ثیدحلا یف اک ء انه ناسحاإلاو ٤ ءیش لک ىلع ناسحإلا بتک ہللا نإ
 . ليما ءادألا . نقلا ءادألا . لماكلا ءاألا . نسحلا ءادألا ره قباسلا

 . « ةيئاسنإلإ د ىلإ ءاجتالإ . ءاجتالا نبي ىذلإا ريشملا امه ناروكذملا نالاغلاو

 حم عفدني نأ ىغبني ال ناسنإلا نأ : نيلاحلا نم ةدافتسلا ةصالخلا نإ

 بذبم نآ ليضتلا ىف ذحخأي وهو ىغبني انإ . نانعلا امه كرتيو ةيعيبطلا هعفإود
 هذه ىف ةفالخلاو هل هللا ميركتب ًاريدج نوكيل « ءادألا فظنيو لئاسولا
 . ضزألا

 . روعش لکو ةرکف لکو لمع لک لمشي لماش عساو ثیدعلاف مث نمو
 نع ربعي وهو . عاستالا ىلع اذكه . ۲ ءىيش لک ٩ لمشي ظفللا صنب هثإ

 . دحأو فده دنع نايقتلت نيتركف وأ « ةليصأ ةيمالسإ ةركف
 اهنإو <« ةروص ةيآ ىلع  لإعألا لك - لايعألا ءادأب ىفتكي ال مالسإلا نأ

 . ءادالإ ىف « ناسحاإلا 9 بلطعي

 ‹ ةرورض اهن ةجحب « ةدأيز الب ممتارورض !اودؤي نأ سالا نم عشقي أل هنإو
 , ذيفلتلا ف ناسحإلا بلْطتي اهنإو

 بحي هللا نإ ۲ : .۔ملسو هيلع لتا یلص .۔ لوسرلا لوق ف حعضاو لولا ینعما
 . ةلتقلاو ةحبذلا رمآ ف كلذك حضاوو + هنقتي نأ المع مكدحأ لمع اذإ

 . یقهیبلا هاور ( ۲
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 سأسحألا هبحصيو . ةيئاسنإلا رعاشم هبحصت ىذلا ناقتإلا وه بولطملاف

 . ءاضرو هتبوثم لجأ نمو هتيشحخ لجأ نم لمعلاو « ريمضلا ةرارق ف هللاب
 . ٩ هارت كلآأك هللا دبعت#

 ىلإ فدمت ىتلا ةريثكلا هثيداحأو لوسرلا ةربس ىف حضأاو ىناثلا ىنعتإو
 اهبع سيل ىلا ةظيلغلا امارورض ىدؤت يهو ةصاخ ٠ سشنلا بيذبت

 . صیخ
 ۲ ةرورضلا ١ ءاضق : ديرن ام ىلع اهدأو ةلثمألا قدأ نم نيلاثم برضو

 . سا نوثشو

 - ملسو هپلع هللا یلص - یبئلا نأ هنع ہللا یضر یردغلا دیعس یبآ نع 2

 ؛ هبحاص ةروع لإ اهل دحاإو لك رظني « اهطثاغ ىلع نانثأ ىجانتي ال : لاق
 : هجأم نہأو دواد بأ هاور ۲ كلذ تقمي هللا نزف

 نعاللا وققا :  ملسو هيلع هللأ ىلص - یبنلا نع هع هللا یضر راج نع ۵
 هجام نبأو دواد وبآ هاور < لظلاو قيرطلا ةعراقو « درإولا ىف زاربلا : ثالثلا

 اوي الو ةلبقلا لبشتسي الف طثاغلا مكدحأ ىت اذإ ١ : بويآ یبآ نعو

 . ىراخبلا هاور ٩ اوبرغ وأ اوقرش . هرهظ

 م نم: ملسو هيلع هللا للص .. هللا لوسر لاق : لاق ةريره ىبآ نعو
 هإور ١ ةيس هلع ىو ةنسح هل بتك طئاغلا ىف اهربدتسي للو ةلبقلاو لبقتسي
 . ىنارطلا

 . دحاو اهلك اهفدهو . اهلك دروت نأ نم ةرثك عرضوا اذه ف ثيداحأالاو

 اهتظاغ فطلت ةنيعم بادآب اهتطاحإو ءةرورضلا هذبب مايقلا بيذس وه
 . عفرتو ؟رايتخا# هيف ًابدأو ًاكولس اهلعج ذإ . اهيف ۴ ةرورضلا  ىنعم نم فتو

 ءاضقل راص ذإ . تاهيجوتلا هذه ةلماكلا ةلالدلا - مويلإ ادل ودبت ال دقو
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 فو - ةنيدملا ف لإز امف كلذ عمو . ةبذهم لئاسوو ةفيظن تاودأ ةرورضلا
 امأ . سانلا مامأو قيرطلا ةعراق ىلع مبعاجاح نوضقي موق  اهتأذ ةمصاعلا

 أ .. . فيرلأ

 اهيف بيذهتلاف . لاح ىآ ىلع انتوفت نأ ىغبني ال ةيسغتلا ةلالدلأ نكلو

 ىتح « نإويحلا ىوتسم نع ٩ ناسنإلا ۶ عفر ةلواحع كلذك حيضإوو . حسضإو

 . كاويملا عم اهيف كرتشي یتا هترورض یضقی وهو

 r ةلالد حسضوأو بجمع ماف سنا ام

 . مالسإلاك اےیرک افیظن سد اب فرتعی ماظن الو ةعیرش سضزألا یف سیل
 ميركلا هلا مسا ركذي هجوز یتأی وعو ملسملا نإ طقف رکن نآ یفکی

 . هيلع هلأ مسا ارقي ام فظنأ الو « هللا ركذ نم سدقآ مالسإلا ف سیلو

 لإ جات نأ نم حضوأ - جاوزلا ىأ ‹ ةيعرشلا هدودح ىف - هيف ةحابإلاو

 . لیلد

 rT مدٹش ینآ مکٹرح اوتاف مکل ٹیرح مگقآسن 7

 مث هتوهش یتأیل اندحا نإ للا لوسرای واق . ارجل مكدحا عضب یف نإ د

 ؟ رزو اهیف هيلع ناکآ مارح ف اهعضو ول متیآرآ : لاق ۴ رجأ اھیف هل نوکی

 . ٤ رجأ هل ناك لالحلإ ف اهعضو اذإ كلذكف

 . . ریثگ اهریغوأه ریو

 لماك طسقب حابلا اذه نم ذخآ دق - ملسو هيلع هللا للص . لوسرلاو

 . ةایخلا هذه یف هپ عتمتسي نآ ملسل لحي ام لکب هن عتمشس ةسأو ۽ هيف ةهبشال

 . رمالا ناک فيك رظدنیلف كلذ عمو

 . ملسم آور( ۲) . [ ۲۲۳ 1ةرقبلا ةروس ) 0٩



 نیح هتجوز هجو ېطغی ناک - ملسو هيلع هللا للص ۔ هنآ ةريسلا یورٹ
 . لوسرلا نآ ةملس مأ ثيدح نم بيطخلا یورو . . شارفلا ف اهعجاضي

 كيلع : هتآرمال لوقیو هتوص ضخغیو هسآر یطغی ناک - ملسو هيلع هلآ للص
 . ةئيكسلاب
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 1 دلا اله ىلإ عفرتلاو ءايا

 ىلإ اجئاه عفدني نأ هسفن كلمي ال ىذلا عئاللا نإويحلأ ةوهش سنجل ا سيل

 . ديشعلا

 . ديذت عاتم ىلع ظملتت ىتلأ قبشلا ةظلغ سيلو

 ةقارشزو بلقلا ةفطأع امراخب ىف ىبتخت ىلا رثافلا دسملا ةورن سيلو
 . حورلا

 ةوعد نكت رل ىسنجلا لمعلا اوبذب نآ سانلل لوسرلا ةوعد نإف كلذ عمو

 . امرإرح دير وأ ةحتلإ ءافطإ وأ ةداهزلا ىلإ

 لب هيف مهببجو عاخملا ىلإ مهرعدي ناك دقل . كلذ نم سكعلا ىلع 1 الك
 نم هعفري نیح « هتحثم نم دیزیو « سشنلا یف هدحاسم حسوپ عقاولا ق ناک

 , (ةدومو 3 ١ رعأشمو ١ « فطاوع ١ لإ ةصلاقلا دسجلا ةف

 ةيعأدم نم أه دهميو اهقبسي لوسر نود ةعقاولا نح ىهني ناك دقف
 . ةشآيج فطإوعو

 . مهيلع هدسفي وأ عاتملا نم سائلا مرحب نآ ديري ىذلا ةوعد هذه تسيلو

 ‹ ناسنإلأ یوتسم لإ ناوی یوتسم نم مهعفرو مهبیذه دیری نم ةرعد لب
 لک هيف لحخدت ٤ ایج ۵ ًاعانم حبصي یتح « عاتملا اذہب مهذذلت ٤ ناسحإ ١ عم

 . ليما هريبعتب « نفلا » هيف لح ديو « سفنلا رصانع
Ne 



 : « ةدوم# و ١ نكس ١ ابعأ ىلع ةأرلإو لجرلا نيب ةلصلا فصي نأرقلاو

 مكنيب لعجو ء اهيلإ اونكستل ًاجاوزآ مكسفنأ نم مكل قل نأ هتايآ نمود
 هنکلو < سنا تالص لک للمشي ذاخآ ليج ریبعت وهو . «  ةمرو ةدوم

 . « ناسنإلا ١ ىوتسم ىف . عفرألا اهاوتسم یف اهلمشب
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 ةرظن ىلع ةلالدلا حضاو رمأ وهو . سجا نوثش ىف ناسحإلا وه كلذ

 . رومألا هدم عالسإلا

 عفاودلل راذقتسا الو . نارجح الو تیک ال . معن < ىضقت ةرورضلا

 مغر فيظبتلا هنكلو . نايتإلا دنع بندلاب ساسعإلا الو . ابعاد ىف ةيرطفلا
 . نادجولا بيذہتو كلذ

 نايدألإ نركت نآ ةنظم  داعأو ديورف هنأش ىف ىدبآ ام ةرثك نم - سد لاو

 . راذقتسالا ادم ةدحاو ةظحل حنجي ال ةصاخب مالسإلاو . هنم رفنتو هردقتست

 نوش یف هيلع كلذك ضحي  ءیش لک یف ناسحإلا لع ضم وهو ۔ نکل
 . ناوي عم ةرورضلآ ف كرتشب ناك نإو ىتح « سجل ا

 سئجلا اب صتخب ال مالسإلا یف ةماع ةدماق هذه نأ ىلع عطاقلا ليلدلأو

 وه كلذ ىلع ليلدلا « هتارورضو ناسنإلا تافرصت لك لمشت انإو ؛ هدحو

 . ماعطلا بادآ

 اولكو ۵ هب رومآأم لب . حابم فيظن رهاط ماعطلا نأ ف كش تمث سيلف
 ." + اوبر شاو

 . [ ۲۱7 مورلآ ةروس ( ۲

 , ۳١[ ] فارعألا ةروس ( ۲



 نع هب عفترتو « هتهارش رسکتو « هلوانت بذہم بادآ . بادآ هلف كلذ عمو

 . ناسنإلا طيح لإ ناويخا طيح
 نآ یہ - ملسو هيلع هلا للص ۔ یہنلا ن اھنع هللا یضر سابع نہا نع ۶

 . ىذمرتلاو دواد وبآ اور « هيف خفني وأ ءانإللا یف سفت

 تٽيلآ مث محلو زبخ نم ةديرث تلكأ : لاق هنع هللا ىضر ةفيحج ىبآ نع ۸

 نم انع فك اذه اي : لاقف « اشجتآ تلعجف مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 هأور ! « ةمايقلا موي ًاعوج مهرثكأ ايندلا ىف ًاعبش سانلا رثكأ نإف ! كئاشج

 . دانسإلا حيحص لاقو مكاخا

 . نارجحلإو عدلا سيلو . نذإ ناسحإلا وهف
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 -۔لوسرلا نم ةمكأ هذه ىلإ نوكن ام جوحآ _ نیرشعلا نرقئآ یف ۔ حلو

 .- ملسو هيلع هللا للص

 , ناقترلاو صالحإلا ىنعمب لمعلا ىف ناسحلإلاب نمي نرق ف شيعن ادنإ

 هيجوتلا اذه هيبن نع ىقلت ىذلأ ىمالسإلا ماعلا ىف . فسألا عم نحن انك نإو

 . حورلا هذه نع نیدیعب ازت ام

 ىف : ایندلا رومآ نم رشک یف بیذهتلاب نمؤی نرق یف كلذك شيعن نحنو

 ركاذت ءارش ءانثآ فصلا ىف فوقولاو « ةرورضلا ءاضقو « ماعطلا وانت

 طسبأ ىلع ركشلا ءاجزإو ةرفه لقأ نع بدؤملا رادتعالاو «انيسلا

 . تامدا

 !قافث هنإ هنع لوقيو . سنا نوئش یف بیذهتلاپ نمی ال كلذ عم هنکلو

 ال عفر یقترم كلذف . هشارف ىف لوسرلا عنصي ناك ام بيذهتلاب دصقن الو
 ۰ نورشکلا هقيطي
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 رعاشم ىلإ سنجل ا لیوحت نم مهشارف یف هب مهاصوا ام كلذك دصقن الو
 لوسرلا ةحيصنب |وديفتسي نأ !ودإرأ نإ مينأش كلذف . . ءاطعو لحلأو ةدومو
 سلبا ةحأسم نوعسوي مهو ةعتم نودأدزيس نيدلا مهو « ةدثافلا مهسقنالف

 ةقالعو دسج ةقالع حبصت لب « دسجلا ةعتم دنع فقت الف « مهسوفن ىف

 , نآ یف اهلک حور ةقالعو بلق

 ةايحب ال اهلك ةعابملا ةايحب قصلآو كلذ نم ىندأ ىوتسم دصقن امنإو
 . دأرفألا

 هدودح ف سجا نری نآ . یعاتجالا اهانعمب ٩ ةليضفلا ١ ىه كلت

 . . قيرطلا ةمرأق ىلع ةعماظلا داسجألل ًاحابم اہم نوكي الو ةعورشملا

 ! نيرشعلا نرقلا ىف ًافافن هنومسي ىذلا وه كلذ

 ! قالحألاب هل نأش الف « ةيجولويب ١ ةرورض » سنجل نأل ؟ قافن وه اذالو

 ؟ ةرورض سيل سہلملاو ؟ ةرورض سيل ماعطلاو ۴| يو
 الو سيلا « لوصأ » و ةدئالا ٠ بادآب ١ لافتحلالا اذه لك نولفع# !ذالف

 ؟ تارورضلا ءاضق هيف نوفتکت
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 ! قالحألا نع ثدحسن الو « ناسحإلا نع انه ثدحقل نحو

 ىتلا ايلعلا قافألا قودعن نإ ديرن . ةرورضلا ىوتسم نع عفترن نأ ديرل

 . مالسإلا اهيلإ انعفري

 هل هجوتت نيح ليج معط هللاو هنإف « ةيناسنإلا * محط قولت نأ ديرن
 ! ناسنإ هنآ ناسنإلا نمؤي نيحو « سفللا

 . هلأ اهقلح يتلا ةابملأ ةرطف . £ ةعييطلا 3 ةرطف لاجل
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 ىف ناسحلإلا لإ ًاثاد فد اهنكلو « ةرورضلا ءاضقب ىفتكت ال ةايحلأو

 . ءادلا

 ؟ كارلألا ةقسادعلا ىذشلا ةسايفلا ةليمحلا ةرعزلا هذه تيآرأ

 ؟ ٤ ةرورض ١ كلذ نأ نظتأ

 أ ساثلل ءافشو ءاذغ لسعلا اهنم جتنيف لحنلا اهيلإ بدتجتل : اولاق
 ! تابنلا حيقلت ىف كلذك دعاستو

 ىف نوكي نأ لحشلا ىلإ سايقلاب ٠ ةرورضلا ١ نم لم ؟ كلذ نظت لهف
 ؟ لالا اذه لك ةرهزلا

 قسانتلا ةعثارلا ةرهزلا ىلع طحيل هنإو ! عضاوتم قل لحتلاف ! هللاو الك

 لالا ةيداعلا ةرهرلا ىلع طح اك
 متت نآ نكمي ٩ ةيجولويبلا » فادهلألا لكو ! ةرورض نذإ ةرهزلا لاج سيلف

 . راهزألا لمجأ ىف متت اہک ةرھز طسبا یف

 ؟ « ةحيبطلا هذه تيأرو

 ؟ ديلولا حيصلا لاج تيأرو ةحدبملا ققشلا ةرم- تيأر
 ؟ نادجولا زيتو سافنألا رهبت لابا ةعور تيأر

 هرعت انأك نكاسلا يللا ىف هارت « جوملا برسنم ةيابن ريغ ىلإ دتمملا رحبلإو
 ؟ حابشألا وأ . . فايطالا

 ‹ اهثوض ىف رحسلا محط « تقذ ١ و ؟ « اهتقذ له . . ءارمقلا ةليللإو

 ؟ سومهللا اهثيدحو ةبراسلا اهفايطأو < اهلظو

 ؟ ةررض كلذ نظت له
 اه يغب ةعاطتسمو ةنكع ةايخإو ‹ هلك كلذ ىف ةرورضلا ىه نيأو

 ؟لایملا
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 ؟ ئارا هجولا اذه تیرو
 كلت .. راوغألا قيمع ماع اهنم لطي ناتللإ ناتا ا نانيعلا ناتاه

 ءارو نم لطت ىتلا « حورلا ٠ كلت . . ربعملا ىنعمل ا اذه . . ةقسنملا عيطاقتلا

 ۹ تاسقا

 ؟ ةرورضلا امو ؟ ةرورض كلذ نظت

 حقآ ىف متت سفنتو بارشو ماعط نم « ةيجولويبلا » تايلمعلا لك تسيلآ
 ؟ ءاوسلا ىلع هجو لمجأو هجو

 رظنلا فرصب ركذ لکو یشنأ لک یف ققحتپ الآ . هتاذ سنجلا ءادن . . لہ

 ؟ لاا فالف نع

 . ٩ لامج ۸ وه اهنإو . . ٩ ةرورض ١ سيل هنإ . الك
 ! ءادألا درج ال ءادالا ىف ٤ ناسحإ 1 وه

 , < ةعيبطلا ۶ ةرطف . . هللا اهقلح ايك ةايخا ةرطف كلث

 . . ةرطفلا نيد مالسإلاو

 ۽ ةايلا قلاخ هللا دنع نم لزنم هنأل . ربكألا ةايحلا سومان عم ىقتلي

 . ةا إو نوكلا اهيلع ريسي ىتلا ةرطفلا قلاحخو
 ذئنيح هنأل . ةرورضلا ءادأ درجمب ناسئإلا نم مالسإلا ىفتكي ال كلدل

 . ءارولا ىلإ ًارحأتم « اترطف نع ًازشائ « ةايعلا نع ًافلخبتم نوكي

 ‹ ةايلا ىلإ ًداصأو ناسنإلا نوكي نأ ديري  اهقافآ ىلعإ ىف ةايملا وهو

 . هاجتا لك ىف اهعم ًايقتلم « اهل ًاقواسم « اهعم ايجسنم
 ؛اهئاوطآ یف نکسیو « اهقاعآ یف لخدی . سوفنلا بیذبع لإ دمعي كلذل

 لك ف ناسحإلا . ناسحإلا لإ . لالا ىلإ اههجوي . اهنطاب نم اههجويو
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 .رعاشملا ىف ناسحإلإو راكفألا ىف ناسحإلاو لامألا ىف ناسحإإلا . ءىش

 . . ءىش لک ىلع ناسحإلآ بک هللا نإ

 . كولسلا فظنيو رعاشملا بذهنت نوح . ناسحإلا ىلإ سفنلا هجتت نيحو

 ًاكولس حبصتف رهاقلا اهرهق نع ةرورضلا جرحت نيح
 «سوفنلا ٩ هراتخت » ًابلهم

 . . هئادأ ف لضاشتو

 . . ةايلاو نوكلا عم ناستإلا ىقعلي نني

 اهمسإ وأ . ناسحإلا اهمسأ . ةعيفر ةلماش ةدحاو ةرظن ىف امهعم ىقتلي

 . لالا

 . لاها بحي لی لاو

۸ 



aےہ یے ا 5 ي  

 ةقدصكيحادجو ف كمنو

 : لاق - ملسو هيلع هللا للص - هللا لوسر نآ هنع هللا یضر رڈ یبا نع ۵

 : ليق . سمشلا هيف تعلط موي لك ف ةفدص اهيلع الإ مدآ نبا سفن نم سیل

 : ةريثكل ريفا بإوبأ نإ : لاقف ؟ اہ قدصعل ةقدص انل نيآ نم هللا لوسراپ

 طيغو « ركنملا نع ىهنلاو فورعمل اب رمألاو ليلهتلاو ربكتلاو ديمحتلاو حيبستلا
 . هتچاحس نع لدتسلا لدو ىمعألا ىدبتو.مصأألا ممستو قيرطلا نع يذلا

 عع كيعارذ ةدشب لمتو ؛ ثيختسملا نافهللا عم فكيقاس ةدشب ىعستو

 هحیحسص ف نابح نہا هإور . كسفت لع كانم ةقدص هلك الهف . فيعضلا

 كتطامإو ‹ ةفدص كيحأ هجو ىف كمسبتو : ةيإور ف دازو .ًارصتخ ىقهيبلاو

 ضر ىف لجرلا كيدهو « ةقدص سانلا قيرط نم مظعلإو ةكوشلاو رجصلا

 °: ةقدص كل ةلاضلا
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 هدنع فقي نأ نود هب رمي نأ ناسنإلا كلمي ال بيجعلا ثيدحلا اله

 . هیناعم ضعب رب دت تاظل

 قاعآ ىلإ لصی یتح ‹ فطلیو اھضعب قدی « یتش تاءامإل هل نو

 ًابغاص اند بلقلا راتوآ ىلع عقويو ء ًازه اهزهيف « نادجولا رارق ىلإ ٠ سفنلا

 . بابلالاب لحي ڈایج ًاقرشم
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 : نييسيتر نرينعم ثيدحلا اہ یحوی یئلا ةریئکلا یناعلا نم انه راتخنسو

 طابرب عمتجملا طبر : اهيناثو « ةيرشبلا سفنلا ىف ريفا عبانم ريجفت امفوأ
 . ثيدحلا ءانثأ ف ىرحألا یناعلا ضعبب ملن دقو . ءاحإلاو ةدولاو بلا
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 ىغلا اهب دعاسي ةسوسحم ءايشإو دوقن ىديلفتلا اهموهفم ف ةقدصلا
 ء ًادج موهفملا ةقيض ىلعملا الب ىهو . فيعضلل ىوقلا اهحنميو ءيقفلا
 رهاظم نم ًارهظم ةليوط ًانورق تلظ اهم ولو . دودحم عمتجملا ةايح ىف اهرثأو
 نم ءاينغألا ريهطتل ةادأو « عمتجملا طباور نم ًاطابرو ء ىعايتجالا لفاكتلا
 . ايلا ىلع ءارقفلا ةناعإو « حشلا

 مهلمعب ساتلا ىفتكي نأ ىف ليصألا مالسإلا فده نع رظنلا فرصبو
 نب رمع دهع ف قق ىذلا فدا كلذ  تاقدصلل نوجا الف صاخا
 لع زيزعلا دبع نب رمع یئشعب ٩ : دیعس نب یی لوق ذإ زیزعلا دبع
 اهب دجن ملف « مه اهيطعن ءارقف تبلطو « اهتيضتقاف « ةيقيرفإ تاقدص
 ۲ . . سائلا زيزعلا دبع نب رمع ىتغأ دقغ « انم اهذحأي نم دجن ملو ءًاريقف

 ةليسو تاقدصلا تناك دقف ء ىئاهنلا فدهلا اذه نع رظنلا فرصب
 اك .۔ ةلودلا نكمتت نأ ىلإو ۽ دوجوم رقفلا نأ الاط ۽ عمتجملا ىف ةيطايتحا

 . قيرطلا اذه ريغ نع سانلا ءانغإ نم - ريزعلا دبع نب رمع ہلهع ىف ٽنکمت

 نم . قيضلا ىديلقتلا اهانعم نم ةقدصلاب جرخج ىوبنلا ثيدحا نكلو
 هل تسيل بیحر مناع ىلع حتفنت انهو . ىسفتلا اهانعم لإ ؛ ىسحلا ًاهاثعم
 . دولس

 . ةقدص ئرما لك ىلعو . . ةقدص ريخ لك
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 ! ءیش نع قیضب الو ایش كرتی ال مساو لومش یف اذکمه

 !؟ اح كلذ سيل وأ . ةقدص ريخ لك

 ؟ دودحلا قيضلا ىسحلا اهانعمب ةيدياقتلا ةقدصلا مرت نڀآ نمو

 اهنيعم وه اذه نإ 1 ىلب ؟ ةيرشبلا سفنلا ىف رينا نيعم نم عبنت تسيل وأ
 . ةفيظن سفن نع ردصي ال سئد یهو « بذاك ءاير ىهف الإو . ديحولا
 . دوصقملا وه لالا ةعيبطب كلذ سيلو

 ال ميركلا لوسرلا ثيدح نإف « ريا نيعم نم عبتت ةقدصلا تناك اذإف

 حتقنيل ‹ هردتسيو هشيجتسي « نيعملا اذه ىلإ ةرشابم عجري نأ ىلع ديري
 . هاا لک یف قفدتیو ۰ ضیفیو

 اذه نم سجہپ ام لک ! ةقدص رخ لك نكيلف . ةقدصلا نيعم وه رشا

 هل ًاققع ريحا لإ ًافداه « فيظنلا رهاطلا عبنلا اذه نم جري ام لك . نيعملا

 , ةايحا عقاإو ف

 ؟ ٤ ءاطعإ ٩ تسلا ؟ يه ام ةقدصلاو

 هجو ف كمسبت ىتح | ةقدص ءاطعإ لك نذإ نكيلف كلذك اإ « ىب
 ! ةقدبص . . كيج

 ! لإوحألا عيج ىف ةدحاو ةيسفن ةيلمع ىهو ؛ عبتلا تاذ هنإ

 شرقلا ءاطعإب مب تنأو سفنلا لحاد ق ثدحت ىتلا ةيسفنلا « ةكرخا » نإ

 ىلع ًاناسنإ دعاست وآ « قيرطلا زايتجا ىلع ارجاع نيعت وآ « جاتحلا لجرلل
 قيرطلا نم ًارجح عفر تنأو كسفن ىف ثدحت ىتلا امتاذ یه اہنإ . . لمح عفر

 ىرت نيح كهجو ىلإ ةماسدبالا عفدت ىتلأ ابعاذ ىهو « سانلا هيف رثعي ال ىح
 . . كيحإ هجو
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 تيأرل . . ةكرحتم ًاموسج اهتليختف « سوفنلا رعاشم تمشج ول كنإ
 ةكرح لخادلا نم اهدي كرحت ىهو ؛ سفنلآ 1 ةروص : ةرم لك ىف ةدحاو ةروص

 ! ءاطعإلا

 ؟ روعشلا اذه لح وأ . . ةئوعلأ هذه ذحل وأ . شرقلا اله لحل ! لحل

 . لاوحألا عيمج ف ةدحأو ةكرحو . دحاو عبئم

 . . دحأو عفادو

 دقو . ١ ىلاسلإ * روعش وه جاتحملل ةقدصلا ءاطعإ ىلإ كعفدي ىذلاف

 هلومشو هتطاسب ىف وهف . قيقدلا ظفللا ادم ىنعم ددحت نأ بعصلا نم نوكي

 ! ةيناسلالأك رجم

 هنيبو كنيب ست . ةيئاسنإلا ف كوحأ اذه : ًاحضاو كروعش نوكي دف
 لإ مهوعدتو « مهنيب برقتو « دحإولا سجا دارفآ طبرت ىتلا ةرصآلا هذه

 . قيثولا نواعنلا

 كبلق نم عبئت ةيفخ طوي . ضماغ نادجو . ايهبم كروعش نوكي دقو

 ةيسيطادخلا تازماك تازه وأ . قیقد طابرب امھنیب طبرتف « هبلق ىلإ لصت یتح
 . ديعب نم لبقتسملا ٩ اهطقتلب » ىتح « وجا ف رشدلت ىتلا ةيثابرهكلا وأ

 ءاطعإ لإ كعفدي ىذلا .. مهبلا وأ حضاولا . ىتاسنإلا روعشلا اذه

 نع ًاديعب هطقتلتف رجحلا ىلع كينحي ىذلا هتاذ وه سيل « جاتحملل ةقدصلا
 ىقلت نيح كهجو ىف ةمسبلا عيشي ىللا كلذك وه سيل وإ ؟ ةراملا مادقأ

 !؟ سانلا

 لع ًايثاد اهكردن ال انتكلو .. سفنلا لحاد ىف ةدحأإو ةيلمع ىه
 . اهي

 ةيسفنلا ةقيقحلا هذه ىلإ انتفلي . اهبلإ هئيدح- ف ادتفلي ميركلا لوسرلاو
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 هعينم ىف را هنآ فرعتل . ريا لامعأ نم لمع لك ءارو نمكت ىتلأ ةدحاولا
 , هاياوژو هروص تددعت إو

 ! بسحف ٩ فرعٹ ۶ نآ ان دیر ال ملسو هيلع هللا یلص ۔ لوسرلا نکلو
 نم الو مالسإلا فادهأ نم ًافده تسيل ءىش ىلإ ىهتنت ال ىتلا ةفرعملاف

 ! ةيلمعلا ةايلأ فادهأ

 نوكپ نأ ضزألا یف تایاغلا ةياغو . ةياغ هل نوکت نأ یخیئی ءیش لک
 ىه هللا ةملكو . هللا ةملك وه ريخاف . ةيرشبلا ةايح ىلع رطيسملا وه ريا

 . ايلعلا

 . مالسإلا ديصر ىف ةرحآلاو ايندلاو « ءاهسلاإو ضزألا ىقتلت انه نمو
 هيز ٩ ًانفرعي 3 نآ ال < ریا ىلع ٤ اندوعی * نآ دیری میرکلا لوسرلاو

 ء ايسا

 ١ ةقدص رمأ لک لغو , , ٤ .

 ةكرلسإ كلت رشثتسي نأ دیری . ریخاب هسفن كرحست نآ ام لک دیرپ هنإ
 ىلإ سفن نم ىدعت ةداعلإو . ةداع ةايلإو . ءاطعلاب اهدي دم يتلا ةيثحلادلا

 ! سفنلا نطاب ىف روعش ىلإ روعش نم یدعت لب . سفن
 اهدي دمتو « كرحشتو ابعأيس نم ضهلت نأ « ظقيتست نأ سفنلا دوعتت نيح

 دعب ةرم ثدحي فوسف « قرم أله ثدحم نيح . روعش وأ لمعب لحادلا نم

 يتح . . قاطت عسرأ سفتلا نم لمشت ىتح ءاطعإلا روص ددعتتسو , ٌةرم

 , روعش لکو فرصت لک عقاولا یف لمشت
 ‹ هلاکشأو هروص ديدعتو + ريا ىدم عیسوت ف لوسرلا ةمكح ودہتو

 ا ناسنإ لک لوانثم یف حہصت یٹح كلذ اھطیسبتو

 ‹ لإومألاو تاسوسحملا ىلع ًارصاق ريلأا وأ « ةقدصلا * تئاك ولف
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 ‹ سوفنلا نطاب ف ةرث عيباثي ىقبتو . ةيرشبلا دارفآ نم ريثك اهنع زجعيسف
 . ريزخلا اهنيعم نم طبلتسي الو « دحأ اهرمشتسي ال

 . سوفللا هذه نم ريا ليست فيك فرحت ةرهاملا ةميكحلا ديلا نكلو

 . نولكملا ثعبتو قلغملا حتفت كاته نمو انه نم ةيناح- ةقيفر تاس

 عم فطلي نونا بالاك ةيرشبلا ةلماعم ىف فطلب ميركلا لوسرلاو

 . رمألا ممل رسيي هنإ. قيرطلا ىف ةوطحةوطخ مهعم وطني وهو ءهدالوأ

 ناك ولو هنوعنصي دئنيحو . ةقشم الو بعت الب مهرودقم ف هنآ مهيلإ یحویو
 !1 ةقشم هيف

 . سوقنلا ىلإ اهبحأو ةيبرتلا لئاسو لضفأ كلت

 ! هل شاح ! مه ًاجاردتسا الو سانلا ىلع اکحض تسيل یهو

 ةروص هروص لكو . سفنلا لحلاد دحإو عين ريفساف . ةقيقح اهلك اهنإ
 . ةدحسإو

 نوكت نآ نم نوهأ + تاقدصلا # هذه سعب نآ « ةلهو لوأل « نظن دقلو

 . عيمجلا لمشي كلس ىف اهريغ عم جردت نأ زوجي ال اأو . ةقدص

 : ۔ملسو هيلع هللا لص .۔ لوسرلا لوق نظلإ اذه لإ ءیش برق نوکی دقو

 . ةةدص كيخأ ولد ىف كولد نم كغارفإو . ةقدص كيحأ هجو ىف كمسبتو

 . . سائلا طيغ ىف اهعبتت وأ . تدرأ اذ اہیرجف كلذ عمو

 عضوي نأ حصي ام ىتح ًانيه كل ودبي ىذلا « كيحأ هجو ىف كمسبت نإ
 أ هيلإ هجتت ملو ريحا دوعتت من ىتلا سفنلا ىلع ءىش قشأ وم . . تاقدصلا ىف

 نم مهريغ نوقلي مهو مهريراسأ جرفنت الو « ًادبآ نومسبتي ال سان كانه
 ! ساتلا
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 مهسوفن ىف ةقلغم ررخلا عيباديو . ضرم مهسوفن ىف وأ نوريرش مهخإ
 . لانقألا اهيلعر

 لیبس ىلع ال یقیقخا ءالا ! ءام نم ةرطقب كيلع نولخہی سان كانهو
 أ زأجملا

 متت ىتلإ ةكرحلا اإ . ءاطعإلا ابنإ . ءالا ةطقن الو ةمسيلا تسيل ةلأسلا نإ
 ىلإ اهطاسينأو ةيسفنلا ديلا كرحت وأ . قلخملا لفقلا حتف اهنإ . سفنلا لاد ىف
 . . ماأمألإ

 .ريخأ ىلع سفنلا ردقتف « دجوت نأ امإ . . تالاحلا عيمج ىف ةدحأو ةيلمع

 قلغتو « ميظعلاإو نيغا ىوتسيف ء دجوت الآ امإو . ةدولاو ءاطعإلا ىلع ردقت
 . تاقدصلا عي نع سفلا

KHK ¥ ¥ 

 لع اندوعپ نآ الو ‹ بسحف ریا عہائمب اتفرعی نآ دیری ال یہرلا لوسرلاو

 یتح اھطیسہتو ‹« تاقدصلا ديدعت ءارو نم حملا ىنکلو . بسحف ریا
 . . رح نعم « عيمحا لوانتم یف حبصت

 . سوفنلا ةيبرت ىف ىربك ةميق كنذلو . ةيباجيإ ةكرح ءاطمإلا

 سكعب . ةلعاف ةكرحتم ةيح سفن ةيباجيإلاب روعشلا دوعتت ىتلا سفلاف
 . ةليثض ةرسحلم ةشمكلم سفن ىهف ةيبلسلا دوعتت ىتلا سفنلا

 ء ةلعاف ةيباججإ ةرق نوكي نأ ملسملل ديري ملسو هيلع هللا ىلص - لوسرلاو
 . ةريسح ةيبلس ةوق وكي نأ هل هرکبو

 یف دیزیو رحال لمكي اهالك «سفنلا ماع ىف ناونص كولسلاو روعشلاو
 . هتوف
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 ىتح قصي نأ ىلع - مسو هيلع هللا للص . لوسرلا صرح انه نمو

 . ءاطعإ انأب . ةقدص اهآب ةئيإو ةريغصلا لامعألا
 . . هثانبآ عم بالاك ىرحآ ةرم

 هرمثمو ماه رود لمعلا ف هب ماق یدلا رودلا نآ كلفطل ىحوت نيح تنأف

 . جاتنإلا نم ديزمو لمعلا نم ديزم ىلع هعجشت كنإف « ةجيتن لإ ىدآ دقو

 بولطملا ىلإ سأيقلاب ةهفات هلاعآ نأ هرعشتو « هلأش نم رغصت تحسر اذإ امآ

 لمع لك نع فارصلالإو ء هسفن لاد راستلالا ىلع هعجشت كنإف « هلم

 . دوهج ىلإ جات

 یتلا لاہعآالا یف یتح « مهتیباج إب ساسحإلا ىلع ساتلا عجشي لوسرلاو
 مناع یف ‹ عقاولا ماع یف ققحتی مہایک نآ ٰوسحیل ‹ اھرهاظ یف ةريغص ودبت دق

 ىلع مهعجشيو « ريخلا ناديم ىف لمعلا ىلع لابقإ كلذ مهديزيف . كولسلا

  رإرمتساب دوعصلا

 . ريبعتلا ءارو نم رحل رم ١ تاقدصلاب * لايعالا هله ةيمست فو

 بئاج ىف نيذحخآ سانلا مسقت ‹ قيضلا ىسحلا اهائعمب تاقدصلاف

 + فعضلإو ةلاأضلاب روعشلا نيذخآلا ىلإ ىحوت دقو . بناج ىف نيطعمو

 . رورخلاو ءاليخ-اب نيطعملا ىرغتو

 رسنا ةياغ ءىيس عمتجملل ميسقت كلذو

 لإ هجشم لمع لکو ءیش لک لمشت یتح تاقدصلا قاطن عپسوت نکلو

 هانغو هرقف نع رظنلا فرصب ۔ ناسنإ لكل حيتيو « لوألا ميسقتلا ىي « ريا
 ۔ةدحسأو ةكرحب - مهلك سانلا لعجي مث نمو . نيرحآلل ًابهإو ًايطعم توكي نآ
 ! حیسف دحاو نادیم یف ءاکرشو ‹ ةاواسملا مدق ىلع نیطعمو نیذخآ
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 نم رحآ اموهفم ررقي هنآ قوق ‹ سوفنلا ةيبرت ف عراب جهنم كش الو كلذو
 ةيدالا ميقلا ىه تسيل ةايحلا مكت ىتلا ميقلا نأ : ةليصألا مالسإللا ميهافم

 . كلذك ةينادجولاو ةيروحشلا ميقلا انإو . اهدحو ةيداصتقالا وأ . اهدحو
 ! ةيرشبلا تاقالع هيلع موقت ىذلا لصألا ىم ةرعألا هذه لب
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 كلذ ىف ءامدقلا . ةايحلا مارق اهوبسحو ةيدأملا ميقلاب ئاد سانلا نتتفا دقو

 ‹ ةيقيقحلا ريخلاإ عباثم نع سانلا رثاصب سمطنت نيحو , ءاوس نوثدحملإو

 ‹ ةيدالا ميقا الإ نوريأل مهنإف ‹ ةحسأولا نوكلا ةقيقح نع مهسرفت رسحسشتو

 ةابحلا عيسوت ىلع صرح مالسإلا نكلو . ساوا هكردت ام الإ نوكردي الو
 . ةايلا تارورض لمیب لو ۽ ةدالا مناع لمه م . ةيقيقحلا ابتروص ف اهتيلجتو

 اهلمشي ىتلا ةقيقدلا تاليصفتلا ف حضتي اك ةئماكلا هتيانع اهاطعأ لب

 نورقلا ىدم ىلع ىمالسإلا هقفلا اهفاضأ ىتلا ةمئادلا تافاضإلاإو « عرشلا

 . كانه فقت ال اهعقأو ىف ةا نأل ء اهدحو رومألا هذه دنع فقي مل هنکلو

 . ىلعأو ربكأ تايوتسم إو « بحرأو عسوأ قافآ ىلإ اهادحتت (منإو

 قانآلا ميج ىف اهلك ةايلا لمشي مث نمو ؛ لماکلا ايلا نيد مالساإلاو

 . كولسلا ىف ةفاظنو ءادألا ىف ةفاظن ىلع « تايوتسملا عيمجو

 وأ « رحلألا بناجلا لمہيو ًابتاج اهنم عرزي ال ةبصفل ءا ضرألا بحاصك هنإ

 ضرالا كتل ىربكلا ةميقلاب سجي هنإ . مومسلا شلاشح هيف تبنت هعدي

 لجأ نمو « اهضعب لام وأ اهليطعت نم شنت ىتلا ةراسضلاب سيو ء ةنيمغلا
 ‹ ريا ةتبن هيف تبنت نإ نكمي یتح سفنلا ف ناکم لک یف بقنی كلذ

 . رال اهعرز نم ینو اهعرزیف

 سيفي ارث ةيناسنإلا سفنلا ىف ربحا عربي لظي نأ ىلع مالسإلا صرح نحو

¥ 



 نم قثوأو ريثکب نتمآ طباور رشبلا نیب موقت نآ نمضي هنإف « بضنی الو ريخ اب
 نمضي لب . ةيدالإ تاقالعلا اهميقت وأ داصتقالا اهميقي نأ نكمي ىتلا كلت

 عم بولقلا ىلإ ىرست الو « دقحلا اهلكأي ال ء ةريخو ةيحةطبار نوكت نأ
 . فافلأو ةدالصلا 4 احا يظل
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 ؟ بحلاو ةدوملا نم ىوقأ بولقلإ طبرت نأ نكمي ةطبإر ىأو
 نيب تفل ام ًاعيج ضزألا ىف ام تقفنا ول . مهولق نيب فلو .. .. ١

 .“ « مهتيب فلآ هللا نكلو ۽ مهبولق

 . . هلأ ةبه اإ

 . هللا ةبه كلذك ةيداصتقالا وآ ةيدالا معنلاو

 ! ةايخا نازيمو بولقلا نازيم ىف هناكم ىف الك عضت ةيلا نكلو

 ةيداصنقالا تايظددلا ىفكت الو . بولقلا فيلأتل هدحو لالا ىفكب ال

 . ةيداملا عاضوألاو

 الأ . هللا حور نم دمتسملا فيفشلا حورلا كلذ اهملغيو اهلمشي نأ دب ال

 . بلا وهو

 جرفنتو ردصلا اه حرشنيف بلقلا نم ةمسبلا قلطي ىدلا بحلا

 . قيلط هجوٻ اخأ ناسنإلا یقلیف . . تاہسقلا

 وح . بولقلا فلؤي يذلا وه . تازجعلا منصي ىذلإ وه بحلا كلذ

 . ءىش هيلإ لص الو ءیش همده ال یذلا ءائہلا میقی یذلا

 . ( ۳ 1 لافنألا روس ( ۷ )

۹۸ 



 ًاتيش هئم بلطي ًاموي بارع - ملسو هيلع هللا للص ۔ یبنلا ىلإ ءاج د
 بضغف ! تلمجأ الو ال : لاق ؟ كيلإ تنسحأ : هل لاق مث «هاطعأف

 ىلإ لسرأف هلزنم لحد مث . اوفك نإ مهيلإ راشأف « هيلإ اومأقو نوملسملا

 نم هللا كازجف . معن لاق ؟ كيلإ تنسحآ . لاق مش . ًاثيش هدازو ىبارعألا

 ام تلق كنإ : - ملسو هيلع هللا لص  ىبنلا هل لاقف . ًايح ةررشع نمو لهأ
 تلق ام ممیدیآ نیب لقف تشج ااغ ‹ كلذ نم ءىش یباحصأ سف فو تلق

 ناک الف ‹ معن : لاق . كيلع اهیف ام مهرودص نم بهذي یتح ۰ یدی نیب

 ام لاق ىبآرعألا اذه نإ : - ملسو هيلع شا ىلص - ىبنلا لاقف «ءاجب ةادغلا

 هللا كازجف . معن : ىبارعألا لاقف ؟ كلذكأ . ىضر هنأ معرف « هادزف « لاق

 اذه لثمو ىلثم نإ : ملسو هيلعو هللا للص . لاقف . ًايح ةريشعو لهأ نم
 الإ اهوديزي ملف « سادلا اهعبف « هيلع تدرشو قان هل لجر لثمك یبارعألا

 اب قفرإ ینڑف ‹ یتقان نيبو ینیب اولخ : ةقاثلا بحاص مهاداثف < ًاوفن
 اهدرف « ضزألا مأبق نم اه لحأف « ايدي نيب ةقاثلا بحاص اه هجرعف . ملعأو

 . اهبل یوتساو « اهلحر اهیلع دشو « تحنانتساو تءاج یئ « انو انوه
 ! رادلا لخد هومعلتقف لاق ام لجرلا لاق ثیح مکتکرت ینإو

 هكولس نم - ملسو هيلع هللا للص - لوسرلا ةايح نم بيجعلا سردلا اذه

 , ءاجنالا اذه ىف ةيورملا هثيداحأ اهعدوأ ىلا ميقلا انل رشي ۔ یلمعلا

 ناک ام دعب ۔ رمألا رهاظ یف ۔ یبارعألا یضرآ یدلآ و دئازلا لالا نوکی دق

 . ليلقلا ءاطعلا ىلع ًاطحاس
 . كلذك هنآ ًألدج ضرفنلو

 بناج نم - ملسو هيلع هللا للص - ىبنلا بناج نم رمألا لإ رظننلف نکلو
 ةدولاو ةمرلاب ضايفلا نيعملا اذه نكي ل ول لجرلا ءاطع ىف ديزي ناكآ .. ىطعملا

 ؟ بلاو
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 دقزأ . . ةدحاجلا ةركنملا هتلوق ىبارعألا لاق نأ دعب ةصاح رمألا ىلإ رظنتلو
 ةحراجا ةلوقلا لبقي نأ نكمي فيفشلا حورلا !ذهو ريبكلا بلقلا اذه ريغ ناك
 ؟دیدج ءاطعب اهیاع دریو

 ريبعثلا درج اهنإ ! فقوملا ةقيقح ىه تسيل ةدئارلا « ةيدالا ١ ةقدصلا نإ
 ىه تسبلو لصألل ةمجر اإ . ليبلا قماسلا روعشلل مسجملا ىداملا
 ' ةقيقحلا وه بلقلأو ىدصلا اإ | لصألا

 هيلع ميقيل ةعدبملا ةيبرتلآ هذه ميركلا لوسرلا هيبري ىذلإ وه بلقلا اذه
 . ةيرشبلا طأبر

 !انمغرب ..انكلو ! ةيرشبلا طباور رمأ ف ٩ ملعلا » قئاقح لحدن نآ ديرن امو

 ۲ ةيداملا# ميهاغملا لك تريخ ىتلا قئاقخلا هذه لإ ةراشإلا نم ًاصيحع دجن ال

 كانه تسيل هنآ ملعلا تبثأ دقف . ةريحألا نورقلا ىف رشبلا ريكفت تداس ىثلا

 ! * طبأور * و ١ یوق * اهلك ةايلا انإ ۲ ةدام د

 اأ رهظ ةسوملم ةرقتسم ةيسار ةدام اأ لبق نم نظي ناك ىتلآ ةردلا
 لإ اهضعب دشي ىذا طابرلا نأو . ةبجومو ةبلاس ةيثايرهك ةقاط انآ ! براهك
 . . ةيبذاللأ وه ضعب

 ! نوكلا ءانب لک وه كئذو

 ! ةيرشبلا ءانب وه كلذك نوكي مرج ال

 . طابترأ نم اهنيٻ امو « بولقلا هذه وه قحا اھؤأنب

 سارخلا هدنع فقت ام اعيش سيل ! ٤ داصتقالا » سيلو . « ةدالا » سيل
 . . قدأر فطلأو قمعأ ءىش وه انو ! ةقيقحل ا هنظتو

 . اهتقاط ىه بولقلاو . ةيرشبلا طابر بحل ا

T+ 



 ىرقلأ اهطابر دشفت نيح رثاتتتو برطضتف ةرذلا ىف تاقاطلا مدطصت اکو

 بولقلا مدطصت كلذك ‹ ةيبذاجا طابر دقفت نيح « ضعب ىلإ اهضعب اهدشپ

 اهضحب اهدشي ىذلا ىوقلا اهطابر دقفت نيح رثادتتو رفاددتف ةيرشبلأ ةايحلا ىق
 . ةبحملا دقفت نح . . ضعب ىلإ

 . هللا نيد مالسإلاو

 . قلخ نمب ملعآ وهو قلخلا قلخ ىذلا هللا

 نم لصيو « ةرياسم لجأ ةرطفلا رياسي ىذلا نيدلا . ةرطفلا نيد وهو
 . جئاتلا لمجأ ىلإ كلذ

 ةايح ىف قثرألإو لوألا طابرلا وه ةبحملا طابر لعجي ىذلا وه مالسإلاو

 ةيركفو ةيعايتجاو ةيداصتقإو ةيدام نم اهلك جئاشولا ميقيو « ةيرشبلآ
 ۔ نيتلإ ساسألا اذه ىلع ةيحورو

 !وركذاو « اوقرفت الو ًاعيمب هللا لبحب !اومصتعاو 3 . ۴ مہبولق نیب فلآو د
 هتمعنب متحبصأف مکبولق نیب فلاف ءادعأ معتك ذإ مكيلع هللا ةمعن
 .4ااوحإ

 ةيقتلملا هترطفب كردي . ىربكلا ةينوكلا ةيرشبلا ةيألا وهو  مالسإلا لوسرو
 ةدولاو ةمرلا نأ « هبيدأت نسحاف هپر هپدآ ابو <« مظعألا نوكلا ةرطف عم

 ء كساهتلا ىرقلا ىحلا ءاتبلا اهيلع مقي نآ نكمي ىتلا اهدحر ىه ءاحإلاو
 ° ٭ هسقنل بحب ام هيحأل بع ىتح مكدحأ نمؤي ال د : بحلإ لإ وهدف

 ىقلت نإ : بحتو بيَت ىكل ةليسولا اهملعيو « بحل اب ضيفتل بولقلا ولجو

 . ملسمو یراخبلا هاور (۲) . [ ۱۰۳ ]1 نارمع لآ ةروس ( ) ١
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 ! رحسلا لمع لمعتل قلطلا هجرلا ىلع ةماسبالا هذه نإو

 ! ارج
 مدنت نلو . ةقرشم ةماستبا كمف ىلعو قلط هجو سائلا یقلت نآ برج

 ! طق ةبرجتلا لع

 ذغفنت . قايعألا لإ دفنتو سوقنلا قلاغم حتفت نأ . اهدحو - عيطتستل ابنإ

 طابرب كئيبو اهنيب طبرتف « ىرشبلا نايكلا ىف ةنونكملا ةقاطلا ىلإ ! بلغلا ىلإ
 ! ةيبذاجلا

 كئأل ٠ حيسفلا هكلف ىف هعم ةرئاد « مظعألا نوكلا نم ةعطق ريصث ذئنيح

 !اريبكلا سومانلا ىف نآيقتلتف « ةقحلا هترطف حم ةحيحصلا كثرطفب ىقتلت

 ! هللا یرت ذشنیحو

 | قيرطلا وه ؛ذهف

¥ 



 ١ مارح هیلقف هریثک رکسآ ام < . ٩
 . ثيدحخلاب ةدوصقملا ىه اهدحسو رمخلأ نآب یورپ ظفللا رهاظ لعل

 مارلاإو هلك عونمملا ىلع قبطنت ٠ ةلماش ةيعيرشت ةدعاق هنأ حملأ ىنكلو

 ةبيغلأو « زمللإو زمخلاو « بصغلاو ةفرسلاو ء ابرلأو رمش ا ىلع قبطلت «هلك
 ! ةصاح ةيقلخسا ةميرح ا ىلعو . . قافنلاو بذكلاو ء ةميمللإو

 . . هيف ررض ال ءیش لک لیلتو . رکسپ ال رمح لیلقو
 !؟حارفألاو اثم تالفلا ىف ؟ نیلاو نیحلا نیب ساک ام ؟ رخ ةبرش ام

 ؟ ءاضپب ريغ وآ ءاضيب نی او نیلا نیب ةبذك امو

 ؟ هيف رثؤت نأ نكمي ال مخض غلبم نم اهسلتخي ةليلقلا شورقلا امو
 الف ةايا ةلجع ٤ محشت 3 و رومألأ هب ریست قاغنلا نم ليلق ف ررضْلا امو

 ؟ مادص الو كاكتحإ اهيف عقي

 ؟ ةاتف ىلإ ةرباع ةرلخن امو

 ؟ ةماستبا وأ

 ؟ تاہلک وآ

 ام وأ ةمض وأ ةلبق . .ةميرجلا دح غلبي ال ةبعادملا نم ليلق ءىش وأ

 ؟هبشآ

 ۰ دود ٌربآ هار ( و
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 ' ةميرلإ نكتلف

 ىف رثؤت الو « دحأ اهب ملعي ال « ةسلحخ « مالظلا ىف مت . . ةرباع ةميرج

 ؟ قالحألا راهنت وأ كلذ ثدح اذز ايندلا دهدت له . . ةايحلا ريس طح

 الو ديدشتلا مزلتست ال ةديه ةلهس . . لوألا ةلهولل رومألا ودبت كلذك

 ! مایتهالا بجوت

 هيلع هللا ىلص لوسرلا اب قطن ىلا كلت ةخلاب ةمكح ىهف كلذ عمو

 ةيثزجلا دنع فق ال ديحب رظنو « ةيرشبلا سفنلاب ةقيمع ةياردو « ملسو

 ! لايجألا نم دحاولا ليا الو « دحاولا درفلا دنع الو « ةريخصلا

 < عمتجملاو درفلا اهاسح ىف دحأت ىتلإ ةلماشلا ةصحافلا ةرظنلا ابعإ

 . ضزألا كلت ىف هتايح دادنمآ لع هلك ناسئإلاو

 هحور مهلتسيف مالسإلا ميمص لإ لشي ىذلا ريصبلا كردملا بلقلا ةرظن

 . رارسألا ضماوغو ةمكحلا قيلاخم هل حتفنتو « ةقيقدلا ةقيمعلا

 مالسإلا حور كردي نأب ردجأ ملسو هيلع هللا للص هللا لوسر ريغ نمو
 نسحأف هير هبدأ ىذا « هيفصو هللا یبن وهو ء اهنع مج شيو « ةيفأصلا ةيقثلا

 نوكلا ىف لالا قحللو « مالسإال هردص حرش . . هردض حرشو « هبيدأت

 ! ؟ ةيرشبلل ةمقلاإو < مالسإال لماكلا جذومنلا وه ناكف « ريبكلا

¥ # # 

 اهيف ليلقلا ركذيو ء رمل ركذت نيح لابلا ىلع رطخم ءىش وأ نامدإلا

 ریٹکلاو

 حيت نرح ةيرشبلا مامآ لثام رطح ةيملعلا ةبرجتلا تبشت |ك - نامدإلاو

 . ةددعنملا ةريثكلا عمتجملا ماودآ نم ءاد یآ اهسفتل حبت نیحو « رمشلا اهسفنل

f: 



 یسقن ساسآ یٰلعو ۔ یئایسج ۔ ییصع ساسآ یلص ڑکٹرپ رمٹللا یف وھو

 .“” كلذك

 نكسم وأ هبنم « باصعألا لع نيعم ريثأت ىذ - ءاود لک لب ۔ بارش لک
 هدض نصحت اسال « ليلق دعب باصعألا ىلع هرثأ دقفي ٤ فطلم وأ ريم وآ

 ٩ فنصلا 3 رييغت وأ ةعرجلا ةدايز ىلإ. ةلاع ال ..ناسنإلا جاتو . هيلع دلبتتو

 . لوعفمب هل سجی یکل

 سشنلاو . ةداعلا كانهغ ةيسغلا ةهجولا نم امأ . ةيبصعلا ةهجولا نم اذه

 هداتعت ا قاتشتو .اهلاع وه ةمكبل ثل اهرطف كلذك . هيلع دوعتت ال حيرتست

 ةعتمو باصعألا رثأت ىقتليف « رعاشملاو راكفألاو لاعفألإو تاكرحلا نم

 امهنم لك عفديو « نابواجتبف « ةدحاولا ةظحللا ىف دحارلا رمألا ىلع سضلا

 ! هيوقيو رحلآلا

 ةعجسضو « ءال ةعرجو زيا ةمقل ىتح ! ءىش لك ىلع قطني رمأ الهو

 ء سائلا ىلإ هثيدح وأ هسفن ىلإ ناسنإللا ثيدحو « دعقملا ةسلجو ريرسلا

 ! ءايشألا نم ءىش فلأ وأ ناکم ةبحسص وأ نالف ةبؤرو

 - نامدإلا نم ةاجنمب نوكتف اهسفنب اهسفت ىوادت رومألا هذه ضعب نکلو

 لإ لصو ولو رطخلا دح ىلإ لمي ال اهضعب نآ امك ۔ رضملا فارسإلا ىلعمب

 ! نامدإلآ

 مكلا ثيح نم « سفللا اهدوعتتو مسلما اهدوعتي ةدأع بأرشلأو ماعطلإ

 ىف ةطباضلا لمارقلا دجت  ةيوسلا ةلاخلأ ىف . اهنكلو . ديعاوملاو عإونألاو

 . دودحملا غإرفلا ءالتمأو عبشلأ ساسحإ

 )١ ( بأتك نم ۽ مسجل او سفئلا * لصف رظنا ٠ عمتجملاو سفلا ىف ٠
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 ! روعسم مہ رش ىلإ فرحدت دقف كلذ عمو

 . ةيوسلا ةلوقعملا اهتلاح ىف اهب الإ ةابسلا موقن ال ! ةرورض اهنكلو

 اوبرشإو اولكو * : لوقعملا نع دثازلا مرحي « لوقعملا ردقلا حبب مش نمو

 هرمأ كرت اهنإو . ليحتسم كلذ نأل عيرشتب ميرحتلا لعجي ملو“ « اوفرست الو

 . هاوقتو شن ةيشحلو بيذهتلأو هيجوتلل

 وأ ةفرتمةليسولاو ةقيرطلإو رادقملاو ديعإولا ثيح نم ةداع ةحارأأو موتلاو

 ىذلا طاشنلا ىف ةطہاضلا اهلسارف دج  ةيوسلا ةلاخ ا ف  اهنكلو  ةفرام ريغ
 . طاشنلا اذه فضيرصت ىف ةيثاذلا ةبغرلاو <« هثدعت

 . روتفو ځارثو لسک ىلإ فرحدٹ دقف كلذ عمو

 فرلا مرحو  ًاقح كيلع كندبل نإ  لوقعملا ردقلا حيبأ مث نمو
 . دوحقلأو لساكتلاو

 فارسإلا عنمت ىتلا ةيتاذلا اهطبأوض اه نكلو .ةداع مهتطلاخو سانلا ةيؤرو

 هتعزنو ةيدرفلا هتعزن نيب بلقتلا ىف نأسنإلا ةبغر ىهو  ةيوسلا ةلاحا ىف اهيف
 . كلتو هذه ىضريل ةيعالا

 ف تماد ام _اھیلع نامدإلا یف ررض الو . . ةداع ءايشأالإو ةنكمألا فلإو

 ةيعيبط ةقيرطب دحج « ليصأ ىرشب رصنع وهو « لللاف كلذ عمو .. ةفيظن ابعاد
 . . اهيف فارسإلاو اهيلع نامدإلا نم

 ! كلذك سيل ءاودألا نس اهريغو رمخلا نكلو

 نأ « نامدإنل ةضرع برأش لكو . طباوض هل تسيلف نامدإلا ثدمج نوح

 ! مومسلا ريثأت نم ةناصح اه تسيل باصعألا

 7 ١ ( فارما ةروس ] ١ [,
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 غلبت نأ نود برشت نأ عيطتست سانلا نم ةيبلغأ نأ ضرتفسف كلذ عمو
 تيب اذه سيل كلذ عمف  رمألا عفو ىف حيحص ريغ لوق وهو - نامدإلا دح
 ! ديصقلا

 . . . ةمداقلا لايجألا وه ديصقلأ تيب

 مهيفو نودلوي ىراكسلا ءاثبأ نإ بطلا لوقي « تاذلاب رمخلا ةلأسم يف

 اوكلمي نأ لبق ةفطنلا قيرط نع مهيلإ لقتني « رمخلأ بيرشل ثوروم دادعتسا
 ! نينمدم ربكلا ىف نوحبصب مث نمو ! دايقلا مهسفنأل

 ةيبصعو ةيسفن تابارطضاب نوباصي ريكسلا ءانبآ نإ سفنلا ملع لوقيو
 للا هنأ ىلع هدلاو ةيصخمش ىلإ رظثي دلولاف . منايح لابقتسم ىف رثؤت ةفينع
 لع هکولس ف یأر اذإف . هیدن نآ لواممو هب سبلتی یدلا لماکلا یلعألا

 لب نیفلتؤم لبق نم اناک نیصخش نیب ًاماسقنا هسفن لاد یف تدم كلذ نإف

 <« فينع لحخاد عارت ثدي مث نمو . هدلاو ةيصخشو هتيصخش ام" : نيسبااعم

 ىف هزوربب امإ ۽ ةكرحسملا ةي ةايملا هلازقعأو هسفن ىلع دولا ءاوطناب امإ ىهتني

 . قیظن لک ثولیو ؛ سدقم لک مطعم « ریغص مرج ةئیه

 ء ًاعيمج لاجرلا ةيهارك ىلإ اهب ىهتني رخآ عون نم عارص اهبيصيف ةاتفلا امآ
 ۽ ةفلتغ ةيسج دقع نم كلذ بحاصي امو « جاورلا نم لبقتسملا ىف روفنلأو

 . ةليذرلا ىوأهم ف اهعرقوو ىقدل-ا اهفارحنا ىلإ ىهشني ىأ

 ! حیحص ريف رمآ وهو ۔ عقی نل هلک كلذ نآ یرحلآ ةرم ضرتفنسو
 تاملظلا ىف لغإو وهو رمل ا ىودع نينجا ىلإ لقنت ل ةفطنلا نأ ضرتفلس

 هنأ اوملعي ملف « هم موس ىلع هدالوأ حلطي ل دئاولا نأ ضرفتسو . “ثالغلا

 [ ٦3 رمزلا ةروس ۲ ثالث تابلظ یف قل دعب نم اقل مکتاهمآ نوطب ف مکقلخب (۱)
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 . بارطضالا مهسفن ىف ثدحب ملو رمل ا برشي
 ! لايجألا ءءاقتا عطتست م ءىش هلک كلذ دعب یقبی

 وه عقو |ميف اوعقو دق هءانبأ نأ ملعي نيح رمح ا رقاعب ىذلا بألا فقوم ام
 ؟ لبق نم هيف

 ؟ نائعلا مف یحرپ مأ ؟ مهرجزیآ

 ف ًاررض كانه نآب نمي ال - هسف نیېو هنیپ - وهو مهرجزب یرت ای اذالو
 أذ وه اه ! لوق ام ىلع دهاش ريخ ةيصخعشلا هتبرجن نأ نمؤيل هلإ لب ؟ رمألا

 ةجيتن هلمع نم لصشي مل . نامدإلا دح غلبي ل ؟ هل ثدح اذاف . برشي

 هزكرم ف برشلا رثؤي مل . لابلا دورشو لامحإلا وإ حابصلا ىف رحاتلا
 سأك اهلك اهإو . ريكفتلا ىلع هتردق دست ملو هباصعأ فلتت ل . ىعاهتجالا

 اذإ دالوألا ىلع ريضلا ايف 1! حإرفألا فو تاغفلا ىف . . نيحلاو نيحلا نيب

 1؟ . . . رومألإ ريستو ١ نولقعي  مهربك دنعو « قيرطلإ سفن ىف اوراس

 ! ليج لوآ ف براشلا هکردپ ال رطف-ا نطوم انه

 رمفللإا ركنتست ةظفأع ةغيب ىف اشن دق ًايصخش وه هنأ ىسني ! یسني هنإ

 نم ةدمثسم - ةيوق لمارف نطابلا هلقع فو اشن هنأو « اهنم رمو اهنم رفثتو
 فقارسإلا نيبو  رعشي نأ نود ۔ هنیپ تلاح یتلا یه ۔ ةظفاحملا ةثيبلا هله

 هل كسمي ‹ مسج صخش وأ یوئعم صخش هسفن قاع یف . نامدإلاو

 عيرقت ةروص ىف - دودحلا زواجت اذإ ًابرض هيلع لاهنيو « هرذحيو اصعلا
 .ريمضلا

 ملو ء ةتبلا هعنمي نأ هسفن ىف ةوقلا نم غلبي مل صخشلا اذه نآ حيحصو

 هلو . هدوجو ف كش ال دوجوم كلذ مم هنكلو قيرطلا هيلع لفقي نأ عطتسي
 . ضيغبلا نامدإلا ىلإ لصت ال ةنيعم ةجرد دنع هب فوقولا ىف هلك لضفلا
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 مهو مهدالخأ ف هسرغ نم ؟ مهسوفن ف صخشلا أذه نيأف ءانبالا امآ
 ؟راغص

 ؟ مهيبأك ءابآ هيف حرسي ىذلا عمتجملا وآ ؟ مهوبآ

 ىتلا رجاوزلا دجوت مل مث « رمألا ىهننإو ةثيسلا ةودقلا تدجو دقل ! الك
 ! فإارسإلا نم لوألا ليما تعلم

 . . ليج لوآ ف رجاوزلا نم فعضأ اهنكلو « دجوت دق وأ
 ف ىذلا صخشلا نأل « لبق ىذ نع نوفرسيف ءانبالا برشي مث نمو

 . ريمضلا ف ًارثأ كرتت ال ةنيل هدي ىف ىتلا اصعلاو « مهسوفن
 صخشلا كلذ ًاديور ًاديور ىفتخيو . . لايجأ مث ليج كلذ دعب ًاشئيو

 . دودح الب نوفرسيو ء زجاح الب سالا عفدنيو . ريمضلا نم

 . . لايجألا رإادم ىلع رمل ا ةصق كلت

 . ةميرحلا ىلع هنويع « رمألا لوأ ف ظقيتم ليج
 . . . راتسلإ ءارو نم ةيفخ نوللستي دارفأ مث

 حممتجلا م حمسي الو مثإلاب نوحجبتي ال <« مسراقتسا ىف اولظ إذإف

 نم ةليوط ةرتف ةميرجلا نم ًافيظن  همومع ىف - عمتجملا ءاقب لمآ مشف كذب
 ةمرأق ىلع اودعقو « مهتيفخ نم اوجرخف « عمتجملا رجز اونمأ اذإ ام . نامزلا

 ال رمألا لوأ ىف طيسب فأرحبلا وهو . فرحدم ليج وأ ًأشني انهف « قيرطلا

 دتمي أك « دتمي طيسبلا فارحنالا نكلو . ريكنلا هيف ودبي الو رطخلاب ردي
 دعبيو ةقشلأ حرفن ىتح- .. ءادتبالا ةطقن . رفصلا ةطقن نم ةيوارلا اعارذ

 . . ناعإردلا

 ! قيرطلا ةيا ف ةموتحملا ةي وااو
HN NW # 
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 . . قالحألا متارج نم ةميرج لك ةصق ىهو

 . سيل دتلاو شخلاو قافنلاو عادل او بلكلإ ةصق

 . تاروملا فشكر ضارغألا شنو ةميمنلاو ةبيخلا ةصق

 . داسفلاو ملظلاو ةوشرلا ةصق

 . هليبس ف داهجاو قحا ةرصن نع دوعقلا ةصق

 . نرجملاو روجفلاو فرسلاو فرتلأ ةصق

 طالتسلالاو ةآرلإو لجرلاب صعخت ايف ديلاقتلا ١ ةصق صحللا ىلع ىهو

 . . . ةميرجلإو

 ىف نواهتي الو طالتحالاب حمسي ال ًاطفحتم « ًافيظن » عمتجملا دبي

 .ةميرحلا

 نم الخ دق راهطألا ةكثاللا نم عمتجم هنأ « ةفاظنلاب  دصقن الو

 ! خيراتلا ف تدب ن ءیش اذهف .ةميرجلا

 نيف . ةيحصلا نوثشلا ىف مدختسي ىذلا ىنعملا لثمب اهدصقن انكلو

 < ةرطفلا ةئبوألا نم ةغيظن اأ دصقت « ةفيظن ١ ةديدملا نإ ةيبطلا تائيفا لوقت
 . ضارمألا هذه نم ةيدرف تالاح نم ةيلاحن اأ دصقت الو

 ةليلق اهنكلو . ةفيظن ريغ ةيدرف تالاح دجوت فيظنلا عمعجملا اذه ىف
 ف عمتجملا هلدبي ىدذلا مئادنا صرحا ةجيتن كللذو . ةدودح اهأودعو ةراتسمو

 . . . ىحارتي تاقرألا س تقو یف هنکلو

 . ءىطبلا ىجردتلا راشتتالإ ف ءابولأ دحأي لئدنع

 . ةي ةسوملم ةقيرطبو ةعرسب ضرملا رشتني ةيمسحجلا ةتبوألا ةلاح فو
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 نوفتاکتپو نودناستیو تقو عرسأ ىف حافكلاو ةياقرلل سانلأ بي انه نمو

 . ءابولآ فقول

 . ىرخأ ةعيبط تاذ ةيسفنلا ةثبوألا نكلو
 نيح  ةيروعشاللا ةيسفنلا ةعانلاو . مسجلا نم ةباجتسإ اهتعيبطب سفنلاف

 ىدم ةلتاقلا هتدح فف لفألا ىلع وأ ضرما مواقت نإ عيطتست  دجوت

 .لایجآ

 ىلع ةلماك لايجأ رمت دقو . ًادج لوعفملا ءىطب ىقلخلا داسفلاف كلذلو
 ليج ىف یرشتسپ دق لالحنالا نإ لب . راهن نأ لبق قالعللا لحلم عمت

 عمو . ةلضاف ةدحإو ةعامج نع ثحبلا هيف كييحي دح ىلإ ةرحألا لايجألا نم

 نظلاب سانلا ىرغي مث نمو . تالاب ليحمل ا اذه ف ةثراكلا عقت ال دقف كلذ

 اوناك امم نوجان مث « نوهتشي ام لکب نوعتمتسم مہغأو « ةفارح رذنلا لك نأ

 ! نورد
 أ خيرأثلا ىف ةدحأو ةرم فلخست م 1 ققحتت ةيأهنلا ىف هللا ةنس نكلو

 ىلإ اورمتسأ مث « دح ريغ ىلإ ةدئارلا مبنأوهشب سائلا عتمتسأ نآ ثدحجي من

 ! ةابحلا ىلع نيرداق نيكسايتم ءايوقأ دبألا
 . ديري نل ةحوتفم خيراتلا ةحشص هلهو

 ىمالسإلا ملاعلاو « ةميدقلاإ سرافو ةميدقلا امورو ةميدقلا نانويلا ةحضص

 . ةرصاعملا هتيلهاج ىف برغلا ةحفص مث ٠ تاوهشلا ف قرغ نيح

 . . ةغيطل ةفيفخ ةطيسب ةميرحل ا أديت
 . . نفرشملا نم مهريغ وأ ءابآلا فارشإ تحت ءیرہ طالتحا

 نسم ءىش ةحاتإ نم ًاهيف سأب الو ءةفيرظ داو وأ ةفيطل تاهزنو

 . ةاتفو باش نيب 1 ةثيربلأ ١ ةولحلأ
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 دعب ىلع بيقرلا نيعو ةيثرب هذهك ةولخ ىف ثدحب نأ نكمي ىذلا امو
 !؟ تار وأ . . تارطح

 ؟ كانه نم باجعإ ةملكو انه نم ةعاستبا

 لعشت وأ ةلغلا ئفطت ةرثاط ةلبقو ؟ بيقرلا نم ةلفغ ىف ةفطاح ةمضو
 ؟بيهللا

 أ ۲ یدیس ای ۸

 . . رمثا یف ثدحخ ام ثدحم مث

 . . نامدإلأ

 سآك نم دال . لوعفملا ةليئض ةهفات نيح دعب حبصت ىلوألا سأكلا
 .ةيناث

 نم كلذ سيل « فقوتت نأ نكمي ال « ديزم اب ًائاد ىرغت ىلوألا ةلبقلاو
 ءايشألا مئابط

 نامدإلا ىلإ لصي الو « ةميرعلا ىف فرسي ال كلذ عم لوألا ليما نك
 . نونجملا

 رذني اصعلا هعمو « داصرلاب سفتلا لحاد ىف فقإرلا صخشلا كلانه
 لهسي الو عمتجملا طبرت ىتلا ديلاقتلا كلانهو . رومألا مئاظعب ددہمو رذجيو
 ‹ ليج وأ ىف ةلماك ةميرحلا ثدحت ال مث نمو . ةدحأو ةعفد اهيلع جورخ ا
 . دويقلا نوكفيو ًاليلق سانلا « حيبحبتي ۶ اتإو

 - نکلا تح رطح الو ءرطخلاب سج ال ًايشتنم هقيرط یف عمتجملا یضميو
 . كانه

 نأ ىلع رداق . ةيابن ريغ ىلإ كلذ ىلع رداق هنأ - ًايرظن - عمتجملا نظيو
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 . بيعملا فارسإلا ىلإ لصي آل وأ ةميرجلا ىف عقي ال كلذ عمو دويقلا كفي

 ةقيقح لفغيو هسفن ىلع سيقي هنأ ةلاضلا كلث هتديقع ف صلح وهو
 . رومألا

 . ظفححلا قباسلا لبا هسفن قامعأ ىف اهأشنآ ىتلا ةيفح-إ طباوضلا لفغي

 ةرورض الب ًاددشت اهنظي « اهب نمؤم ريغ هنأل لبغملا ليجلل وه اهفلخي نل ىتلاو
 أ موز الو

 هل ةيستكم اهآرو ‹ لاجرلاب طلت ال ةظفحم همأ ىأر دق هنأ لجرلا ىسي

 وعو هنم یعو ريغ ىلع ةروصلا هذه همواقت مث نمو « ءىش اهمسج نم یرعتی

 اهدسج وأ اهسفت ةيرعت ىلإ اهوعديو « هب طالتحلالا ىلإ ةبيرغ ةاتف وعدي
  oهپ .

 . مثإلاب حجبتي الو « فرسي الف « ةوهشلا عفدنم وعو ىتح همواقت معن

 - یرعلا نم روغلا اهسفن ف تعرزو ةمشحعم اهمأ تآر ىتلا ةاحفلأو

 مہ ںھر یٹح ۔ یعو ریغبو اھنم یعوہ ۔۔ كللک ظفحتت ۔ یدسخاو یسفتلا

 <« ليج ا اذه عجارتپ مش

 طيسبلا للحعلا ٩ ةعتم 3 ابابش ف تقاذ ىتلا مألا ةيبرت ديدج ليج ءيجيو
 . كلذ بألاو < دويقلا نم

 مالو - لماكلا طوقسلا اطقسي ملو ةعتلا نم اعيش اقاذ ناذللا بألإو مالا

 . مارتحللا نيعب ٤ ةتمرتلا * ديل اقتلا ىلإ إرظني نل. ةصاح

 'حيحيتياف» ۴ ءيش ثدحب ملو ددشتلا اذه نم امه اتلفني ملآ ؟ ددشتلا مالع

 ! ريض "الو ٩ اايلق  دالرألإ



 سقئلا لخإد ف فقالا صخشلا فعض دقو ديدحملا ليلا اشني مث نمو

 ملف ديلاقتلا تككفتو « ريمضلا ىف ًارثأ كرتت دعت ملف اصعلا تنالو « داصرملاب
 . روظحلا علمت دعت

 . . ليجلا اذه عجارتيو

 نم لثاع ءيشو بايثلا نم ءيش نم ۽ ترعت دق ةمآ یری ليج يتأيو
 ( ! رومألا هذه ىف نون سفنلاو مسلاو ) ةليضفلا

 ىلع صرخلاو ةلوجرلا ةوخن هسفن ىف روثت ال ةيراع همأ ىري ىذلا دلولا
 دعبو « نويعلل حابي ابن راصو « دسجلا ةمرح هسفن ىف تلاز دقف « ضارعألا
 . نريعلأ نم رثكآ وه ال كلذ

 . ديقلاب نمؤت ال ةيراع اهمآ ىرت ىتلا تئبلإو
 نوقتليو « ةرثافلا دسملأ ةوهش ىلع نوقنلي « تانبلاو دالوألا ءالؤه ىقتليو

 . قيرطلا رحخآ ىف ةيواملإو « ةموتحملا ةرودلا مختو « دودح الو طباض الب
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 ةربع ربدتت ام ًاليلقو « ركذتت ام ًليلق - ابنأشو كرتت نيح  ةيرشبلاو
 !جيراتلا

 ‹ ىرحآ ةيحان نم ةرقافلا ةوشنلاو « ةيحان نم رورغلا هعفدي ليج لك
 . خيراتلا ةنسب ًآديقم سيل هنآو « لبق نم دحأ ىلع رق أ ةديدج هتيرجت نأ نظيف

 صخشلا وأ « اذكل ترانا دق ةينالفلا ةمألا نإ : هسفتل لوقي ام لهسأ ام
 ثدح ام ىل ثدحم نو هتطلغ ف عقآ نلف أنآ امآ . تکل مطحت دق ینالفلا
 غلبآ نأ لبق وحصأس . ىنبلغي ًائيش عدأ نل . مامزلا ىنم تلفی نل . كانه
 . لبق نم سانلا ريغ رخ ءيش انأ . ةيواهلا
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 مش ليم . ةبذاك ةخفن سانلا ىف خفيف نيرشعلاإ نرقلا ىف ١ ملعلا ١ ءيبمو

 الو ةنس هيلع قبطدتال قلخ . هلك خيراتلا ف لايجأالا نم رم ام ريغ قلح مہنآ
 « هسفنب هرات بدکپ رصع . خوراصلا رصعو ةرذلأ رصع هنإ . ةقباسل عضخم

 ؛ لبق نم حتفتت مل ًاقافآ حستفی ؛ موی لک ًادیدج قلخی « هجازم لع هشنی
 قيرط یف ًاغرم هررستو هرهقت یتلا یہ تئاک نأ دعب اهرخسیو ةعیبطلا ٠ رهقی#
 ! هغیپکت ف هل دی الو هسغل هرتخچ ل

 : رورغلا ناطيش مهيف خفني وأ . ساتلا سوفت ىف « ملعلا ١ خشي كلذك
 نو ؟ نریم ودع مکل هلإ ناطیشلا اودیعت الآ مدآ ینب ای مکیلإ دھمآ للا »

 اونوكت ملف . ايك ًالبج مكنم لضأ دقلو ؟ میقتسم طارص اذه ینودبعا
 . ٤ نولقعت

 ؛ رشبلا نم ًادحأ لضي م ايك ةيرشبلا نم ليحل ا اذه ناطيشلا لضأ دقو

 اذإ مث ٩ ! ١ ملع ىلع هتیتوأ انإ ٥ لاقو . هللا نع یانو هبناجب ضرع هنأل

 مهرثكأ نكلو . ةنتف ىه لب ! ملع لع هتيتوأ ايتإ : لاق انم ةمعن هائلوح
 . « نوملعيال

 . لبق نم تلخ ىتلآ هللا ةنس نم جان هنآ هل ليخي ةيرشبلا نم ليجلا الهو

 هاف رخفت ىتلا ةيواها نم جانو . بابسألإ دجوت نيح جئأتنلا ةيمتح نم جانو

 أ قيرطلا ةياپد یف

 أ بيهرلا برخ او رامدئاب ددهم هلك ماعلا نآ هينیعب یری وهو اذه

 غي نيحو هللا قيرط نع نوني نح سائلا بيصت ةلفخ ىآ
 !؟نورېکتسپو

 ء [ ٤٩۹ ] رمزا ةروس ( ۲ ) . 1[ 1۴ ٩ ]سي روس ( ۹ )



 . نوملعي ال مهرثكآ نكلو ! ةنتف ىه لب ملع ملع هتيتوأ امنإ : لاق . .

 ام تائيس مہباصأف .نوبسكي اوناکام مهنع ىنغأ اف مهلبق نم نيذلا اهاق دق

 مه امو اوپک ام ثاثيس مهبيصيس هاله نم اوملظ نيدلاو اوہ
j 

 یرجعمپ ۹ .
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 ةربع ردت ام اايلقو « ركذتت ام ايلقف اهأشو ةبرشبلا كرثت نيح . معن
 خيرأتلا .

 داسفلا نم لئاخأ نافوطلا اذه نآ  اوقدصي نآ نوديري الو - نوری ال م

 ةجرف « ةيوازلا اعارذ اهيف جرفني ىتلاا ةطقنلا نم 1 رفصلا ةطقن نم أدب دق

 . لايجألا تعباتتو نمزلا ىضم املك ةقشلا عستت مث رمألا |دبم ىف ةياغلل ةطيسب
 ةلبقلاو . ةيئاثلا اهعبتت ىلوألا ساكلا نآ اوقدصي نآ نوديرب الو - نوری ال

 .ةميرجلل قيرطلا حتفت ىلوألا

 ىذلا ليلقلا دنع امري فقت من ةيرشبلا نأ. !وقدصب نأ نوديرب الو نوري ال

 اصح هتزواجآ امنإو ! رضی ال هناو ۰ عقاو رمآ هنآ ىلع هحیبت تماد ام « رضی ال

 , نافرطلاک قرغي ىذلا رشکلا لإ

 هلم برشي ىدا رهنلا وهو .. عمتجملا نآ .اوقدصي نأ نودیرب الو - نوری ال

 ماودلا ىلع ىقلت راذقألا ايب ثولتلا نع ىأنمب لظي نأ نكمب ال ۔ عملا

 . راذقألا نوب رشي مهو مهتمالس ىلع نوبراشلا لظي نآ نكمي الو « هيف

 . هاري هنأل اذه قدصي مالسإلا نکلو

 اب یردآ وهو قلا قلخ یذلا وه لاو .سرألا ف هللا ةملك مالسإلا

 : هيلع ممرطف
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 . ٠ ؟ ريتا فيطللا وهو قلحح نم ملعي الإ د

 نيعلاب - یری هنأل « رمألا اذه ىلع ًاديدش ًاصرح مالسإلا صرح دقو
 لثامت دنع ةجيتنلا لثاشو لايجألا بقاعتو ةيرشبلا لسلست  ةلفانلا ةريصبلا

 . بابسألإ

 ام دعب اهيعارذ نيب ةفشلا دعبت مث . رفصلا ةطقن نم أدبت ىتلا ةيوازلا ىري
 . مارخاو لالحلإو « دوسألاو ضيبألا نيب

 نمو .ةميرجلا ىلإ ىدوت ىلوألا ةلبقلاو « ةيئاثلا اهعبتت ىلوألا سأكلا ىري
 كلذ ق لبقي الو . مارح ةلبق لكو ةرباع سأك لكل ةمئاد ةظقي ىف فقي مث

 . تاللعشلا نم هب توحسسملي امو مهلك نیرتهتسلا حچح

 ؛ اهيف فرسأ نل ىئنأ نثمطاإو هذہب یئ حمسأ : لوقي ىذا لوق لبقي ال

 ! ديدج ىلإ اهزواجغآ نو
 ! ماهو هلکو « عقاولا نم دیصر هل سیل هال هلبقی ال

 هلإوقآو هلاهعأب حرشپ ىذلا وهو « .- مسو هيلع هللا لص - دوسرا ناک دقو
 ركذ ىلع لوسرلا ناك . . عقاولا ماع ىف اهولجيو « مالسإال ةلصمملا ةروصلا

 ىتلا ةدحولاو ‹ ةيرشبلا لايجأ طبري ىذلا لسلستلا اذهب ةلماك ةريصبو مئاد
 " . لايجأ رثإ ًالايجأو « تاعامجو ًادارفأ اهلمشت

 لإ لیج نمو صخش ىلإ صخش نم یودعلا لاقتنا نم ةریصب ىلع ناک

 ىلإ روحش نمو ةركف لإ ةركف نم ةدحاولا سفتلا ىف ىودعلا لاقتنأب لب . ليج

 ا روعش
 : رمألا اذه هيبدتلا ماد ناكو

 بتاهبشلإ ىقتا نمف « تاہباشتم رومآ امهنیبو . نب مارلاو « نيب لالحلا

 . ( ١٤ ] كلل روس( 1)
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 .'« ! هيف عقي نأ كشوأ ىمحلا لوح ماح نمو « هنيدل ربتسا دقف

 لجرلا ىقلي لجرلا ناك نأ ليئارسإ ىنب ىلع صقنلا لحد ام ىلوآ نإ

 دخلا نم ءاقلي مث . كل لحج ال هنإف « عنصت ام عدو هللا قت اذه اي : لوقيف

 اولعف الف ٤ هدیعقو هبیرشو هلیکآ نوکی نآ كلذ هعنمي الف $ هلأ لع رهو

 ۔ ۲ ضعہب مهضعب بولق هللا برص كلذ

 . مارح هلیلقف هریثک رکسآ ام : لاق كلذ لجأ نم

 نإ مهؤاهقف لاقف ةلعاشلا ةيعيرشتلا ةدعاقلا هذه نوملسملا هنع لحأو

 ةيبنجلألا ىلإ ةرظنلاو « مارح ةشحافلاف . هيلإ ىدؤت األ ةمرح مرحملا ةليسو
 . ةشحافلا ىلإ ىدؤت األ مارح

 . حمتاجملا ميمص لإ فالذك ترسو . . ميرشتلا لك ىف ةدعاقلا هذه ترسو

 لإ یدؤت یتلا لوألا سأکلا دجوت ن ردح سانلا ىلإ ةظقيلا مئاد درف لک ناکف
 ! « كلبق نم نيتؤي الف مالسإلا رغث نم ةرغث ىلع تنأ ١ . نافوطلا
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 نم ةشحافلا ىخلي نلو ةميرجلا لطبيب نلف عنص ايهم هنآ ملعي مالسإلإو
 ! ةيرشبلا

 : لوقيو لمرلا ىف ةماعنلاك هسأر نفدي الو . نيقيلا ىلع كلذ معي . معن

 أ دوجوم ريق وهف هأرآ ال تسد ام

 اذه ىلع اهلبقي الو « عقإو رمآك ةميرجلاب فرتعي ال - كلذ عم - هنكلو

 أ عضولا

 . ضارمألا نم سائلا ةياقو ىلع فرشملا بيبطلا فقومك طبضلاب هفقوم

 . دیاد ربآ هور( ۲ ) . یراخبلا هاور (
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 سانلا حبصي نو « دوجولا نم ضرما عنمي نلف عنص ايهم هنآ ملعي هنإ
 ! نینص# هلک

 . ءابو ىلإ لوحتیف یشفتی هکرتی الو ضرلا مامآ مزهنی الف كلذ عمو

 . ضأرمألا عم كارعلا ىه ةمئادلا هتمهم

 دقو « ةياقولا اهيف عفنت ال ةيدرخ تالاح كانه لظعس هنآ نيقبلا ملع ملعيو

 . جالعلا كلذك عفن ال

 نإ قداص وهو. لرشيو « ةميزملا ىلإ اجلي الو ۽ ةمواقملا ىلع رصي هلكلو

 . ءابولأ نم ةيلاحح تماد ام ٩ ةفيظن ١ ةديدلإ

 . ةيرشبلا ةياقو ىف مالسإلا عنصي كلذكو

 ايهم اهب نرهتسب الو ۰ راشعنالا نم اهعلم لواحيل ةدرفم ةميرج لكل فقب

 ةياهنلإ ف لتقت ةدرفلا ةدحأولا اريلوكلا ةموئرجف .رمألا زدبم ىف ةلآضلا نم نكت
 ًابعش لتقت ةدرغملا ةدحاولا داسفلا ةموثرجو . نيياللا تاثمو فولألإ تام

 . هلمکاپ

 . فوقولا لئاسو لكب ةميرجلل فقي وهو
 . سفنلا لحاد نم تبنت ةعانملاغ . ريمضلا لحاد اه فقي

 . هارت كنأك هلآ دبعت * : للاب هطبريو هببيو ريمصضلا اذه بفظني

 ةو ةداع ةليضفلا لعجت ىتلا ديلاقتلا ةماقإب عمتجملا ىف اه فقبو

 . ةبوهرم ةركنم ةميرحلإ

 . ةميرجلا ىلع بقاعب ىذلآ عيرشتلاب امه فقي مث

 تال دق ىتلا ةدرفملا ضرما ةلاحك ىهف « وجا اذه ىف ةميرجلا عقت نيحو

 زم ىف ناحلفي جالعلاو ةياقولا نكلو . جالعلا اهيف عشي الو ةياقولأ اهيف
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 . ءابو ىلإ ةيأهنلا ف اهوعتو اهراشتنا

 . دودا كلذل عضرو ةشحافلا عنمب هللا رمأ دقو

 دردحلل لصفملا حرشلا - عضي  ملسو هيلع هللا ىلص . لوسرلا ءاج مث

 . ٩ مارح هلیاقف هریثک رکسآ ام» : لاق نیح

 . ةرورض الب ًاتمزتم « ًاددشتم -ملسو هپلع هللا للص نکی لو

 . ريما فيطللا هلق اه حتف ىتلا ةصلاخلا ةمكحلا تناك الإ
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 تاهيشلاب دودتلل اوءردإ

 .“ « تاهبشلاب دودا وردا 3

 اولخيف ًاجلم هل ناك نمف « متعطتسا ام نيملسملا نع دودا !وءردإ

 . “" « ةبوقعلا ىف يظحي نأ نم ريخ وفعلا ف طخ نإ مامإلا نإف « هليبس
*" FX 

 . < مهتما حلا ىف رسفي كشلا ۶

 فلآ نم رثكأب مالسإلا دعب ابروأ اهتخلب ىلا ةيناسنإلا ةمقلا ىه كلت
 ماع

 رعأشم نع اهيف ردصت ملو « رسيو ةلوهس ىف اهيلإ لصت مل ىهف كلذ عمو
 هتماركو هتمرح ردقتو « هتاذ ىف ٩ ناسنإلا 3 ةميقب سحت « ةصلاح ةيئاسنإ

 ىوتسملا نع طبهبو « ةعاهجلا قح ىف یطخج وهو یتح هيلع فطعتو « هقوقحو
 رابنأ هيف ترج « فيثع رمتسم عارص دعب كلذ ءاج انو . . ناسلإلاب قئاللا

 أ سوءرلا نم رشک هيف تحاطو ءامدلا نم

 ىلإ سانا مسقي ‹ نامزلا نم ةليوط ةرثف ابروأ ىف رقتسا ىدلا عضولا ناك

 ةفينح ىبأ دتسم يلو ىدع نبال لماكلا باتك ىف درو ١ سابع نب هلآ دبع هاور ( ۱ )

 (يٹراجلت

 . حاصلا ف ةلسلا حيباصم بحاص هرکذ ( ۳{
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 مد مهقورع ف یرج < فارشألا ۶ نم ةداس . بناج یف دیبعو بناج یف ةداس
 نركلمي نيللأ مه ةداس ! نييداعلا رشبلا ءامد ريغ تول نم | سدقم

 مهام لکو « ایش نوعرشپ الو « ایش نوکلمی ال دیبعو . نوعرشیو نومکحجیو
 . ميقملا ناوفإو لذلا وه

 لصألا تعي ىذلاإو « 1 ةيلاثلا 2 هتلادعب روهشملا ىئامورلا نوناقلا ىتحمو

 ناک اله یتح ٠ لئاسملا نم ريثك ىف ةيدحلا ةيبروألا نيناوقلا هنم دمتست ىللا

 ام ليلقو . ىنامورلا نطاولا قوقح نوكلمي نيذلا 1 « طقف نامورلل * ًانوناق

 بتاقحاملاو تارمعتسملا كنع عدو « اهسفن ايلاطيإ ف بعشلا ةيقب امآ ! مه

 ةناصح اه نكت ملو « ىنامورلا لدعلا الب عتمتست نكت ملف « ةبولغمل ا دالبلاو

 ىلإ ايري ديبحلا ددعو رارحألا ددع نيب لتا قرفلاو . داهطضالاو فسعلا نم

 ناك دقف . ةبولغملا ةرشكلا باسح ىلع عتمتست ةليلقلا ةلقلا تناك دحس ىآ

 نم ًانويلم ۲١ ديبعلا تاكو < ًافلآ ۲٠٤ . م .ق ۲۰۲ ةنس امور ىف رارحألا

 ! تارمعتسملا ةيقب ريغ < ايلاطيإ ىف رشبلا
 ةجرص نيئاوق - اهإوسو دنحاو سرافو ابروإ ف ۔ ضزالا عاقب یف تدجوو

 ىلع صنتو . ءاضقلا مامأ ةلماعلا ةقيرط ىف دبعلاو فيرشلا نيب قرفت
 فيرشلاو « لتقي قراسلا دبعلاف . دحاولا لمعلا ىلع ةبوقعلا فالتحا

 - هلثم ًاغيرش ناك نإ - فيرشلا ىلع ىدتعملاو ! هيدلام درب ىفتکي قراسلا
 ةمارغلاو | ةمأرخلا هؤازجغ دبعلا ىلع ىدتحلا امأ . نسلاب نسلاو نيعلأب نيعلاف

 ؛ فالتإ ١ نع هل ًاضيوعت « دبعلا كلمي ىذلا ديسلل ىدؤت اينإ هيلإ ىدؤت ال
 ! بيدعتلاو ةدابإلاإو لتقلا تح هدبع ىلع هلف هثاذ ديسلا ام !هتاكلتم ضعب

 سف ذحأي ناك قيبطتلاف ةحارملا هذه نم لجخت نينارقلا تناك نح یتحو

 < ةمهتلأ هيلع تبثت نيح الإ مكاحي الو < ةنظلاب ذدحخؤي ال فيرشلاف : حورلا

 لقأل ليكیتلا ماسي . . بعشلا ىآ  دبعلاو . باقعلا فحاب هيلع مکحیو
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 ال يذلا عشبلا باقعلا هيلع عقوي مش < فرتعيل ةيشحوب بذعيو « ةهبش

 ! ٩ ةيئاسنإلا ١ عم بسانتي الو مرحلا عم بسانتي

 دي الف « عاطتسملا نم نكي م ةعشبلا ةروصلا هذه ىلع لاح رأرمتسا نكلو
 . . توكسلا مهئم لاطو دمألإ مهيلع لاط امهم مهتمأركل ديبعلا روثي نإ

 كولا سوءر . . سوءرلاب تحاطأو ةرمدم ةلزلزم لحفلاب تاروثلا تماقو
 قرقح ضعب  لقألا ىلع ايرظن - تررقتو . . ءالبثلاو فارشألإو تاكللاو
 : تاتاضلا هله نم ناکو . هتانایضو هقوقحو هتامرح- هل تبررقت . ناسنإلا

 . قحا ريغب هيلع ىدتعي الف ةايحإ ةئاضو . ًاعوج تومي الف ةايلا ةناض

 عايتجالاو لوقلا ةيرح : تايرحلا ةنابضو . ًاعوج تومي الف شيعلا ةناضو
 ‹ ةهبشلاب مهتلا دحؤي الف ءاضقلا ىف ةلادعلا ةنامضو . لمعلا رايتحاو رفسلاو

 حلاص ىف كشلا رسفيو . . دعولاب الو ديعولأب قيقحتلا ىف هيلع رثؤي الو

 عطاقلا ليلدلاب ةمهتلا تبلت نيح الإ ةلماكلا ةيوقعلاب هيلع مكحي الف «مهتلا
 . يش ةهبش ال يذلا

 دالب ىف ةيلاهسأرلا ةكرملا اهعلتو « زتلجنا ىف ةيعالصلا | ةروثلا تاک مٹ

 ابرو

 ؛ نيحداكلل لاومألا سوءر نم دابعتسإ اہ : هيلا ف یار ةبعويشلل
 ءارث ىلإ لوحتي عومدلاإو ءامدلاو قرعلا هيف نول دبي ىذلإ مهدهج صاصتماو

 . ةاتعلا نييلامسأرلا دي ىف رجاف
 . ڭلذكلاپ]و

 ةرتف ىف ررحتلا نم ةلثئاه ةكرح ۔ كلذ مغر .. ىعو دق خيراتلا نكلو
 عضو ىلإ ء لماكلا ناوملاو ةقلطملا ةيدوبعلا ماقم نم بعشلا تلقن « ةيلاسأرلا

 ام ةينوناقلاو ةيعاتجلالاو ةيسايسلا تاناضلا نم لمح هنإ هنع لاقي ام لقأ

 . هيلإ هرابتعأ دريو درمل ةماركب فرتعی
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 ناك الو . نيعرشملاو كاللاو ماكحلا « ةداسلا د نم ًالاضفت كلذ نکی لو
 ناسنإلا ةماركل ٩ رتل إ * ريدقتلاو « مهسوفن ف ضايقلا ريساب منم ًاساسحإ
 لبق نم ثدح ایک نیبناجلا نم یوقلا هيف تمدطصا ًافینع ًدایوط ًاعارص اک

 نم ةيومدلا تاررثلأ هبحصت مل تناك نإو عاطقرلا دض ديبعلا عإرص ىف

 قبي ملو ئىدابلا مه تررق دق تناك ةيسرفلا ةروثلا نأل « ماكحلا دض بوعشلا
 ةيلامسأرلا هب نوهجاوي ىذلا حإلسلا نوكلمي اوناك لامحلا نألو « ذيفتلا ىوس

 ! بارضإلا الس وهو
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 ةيناسنإلا ةماركلل قداص ريدقت نع ةلادملا ىلإ ابروأ لصت م ا الک

 ةدأسلا اهعج ارتب ةرطخ ةوطحخ تناك امنو أ ناسلإلا ةميقب قداص روعشو

 ! نابضغلا دقاحخلا بعشلا اهبسكيل نومكاحل ا

 اهنع لازو ۔ءیشلا ضعب  رومألا ترقتسا نیح ثیدحلا رصحلا ف یتحو
 ةيهيدبلا ةيداعلا ةايلأ رومأ نم ةلادعلا تحبصأو ء دقلا روعش نم ءىش .

 وأ ‹ ةمهت نودب ًالثم ارتلجنا ف دحإو صخش ىلع ضبقلا راصو . . ةررغملا
 بوجتستو « اهدعقيو اهميقيو « اهلك دالبلا ريشي ٤ قیقحت نودب ًامرپ هلاقتعا

 وأ ىيروألا نوناقلا غبطصي مل لثدلع ىتح .. بعشلا مامأ ةموكحلا هنع
 ىتلا ةضيخبلا ةيئامورلا ةمسلا هيف لارت ايف . ٩ ةيناسنإلا 9 ةخبصلاب ةماع ىبرشلا

 ىلع اهرصقت مويلا ىهو ء ىنامورلا نطاإوملا ىلع لبق نم ةلادعلا رصقت تلاك
 ىنب ةيقب اهنم مريو ةيناسنإلا قوقح-اب هدحو عتمتسي ىذلا ء ضيبالا لجرلا
 هثطو سشرألا رهظ ىلع ناكم لك ف كلذ ىلع ةعشبلا دهإوشلاو . ناسنإلا

 نيبو . . اكيرمآو ايسآو ايقيرفآ ىف « هيلع ًارطيسم لاز امو ضيبألا لجرلا
 ! ناكم لك ىف نيتوللاإو ضيبلا
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 عطقتو ءامدلا قرت ىتلا ةلزلزملا ةروثلأ لإ ةجاح ىف نكي ملف مالسإلا امأ

 ! سوءرلا

 ! قوقلاب ةبلاطملا درج ىلإ ةجاح ىف نكي مل لپ
 ىلع مهضرمو « ةيناسنإلا ةماركلا سانلا حنمي ىللا وه ناك دق لب

 ةاغطلا هرجو ىف اهلجأ نم حافكلإو ء اهيلع ةظفاحلاو ٠ اهب ثبشتلا
 !نيئاظلاو

 ىلع مهابرو « هوبلطپ نآ لبق سانلل هحنم قح لکک . . الضفتم اهحنمی
 لظ ىف  هتماقإب مهبلاطو « ةديقعلا نم ءزجك « ةديقعلا لظ ىف هقانتعا

 ¦ ضورفلا نم ضرفك .ةديثعلا
 لع لضفتلأو « حناملا وه لإو . هللا ةملك مالسإلاف . فللذ ق بچع الو

 ! ةايلإ معن نم ةمعن لكب رشبلا

 . . ةايلا ماوق لدعلاو قحا نوكي نأ هلأ ىضق دقو

 قلح»# : ضزألاو تاواسلا هب هللا قلخ ىذلإو . هللا ةعنص وه يذلا قلا

 " « ! كناحہس : الطاب اذه تقلخ ام انبر د < قىلا رألاو تاوامسلا
 قا كما هللا ىلاعتف . نوعجرت ال اتيلإ مكنأو ًاثيع مكانقلخ انأ متبسحفأ»

 ردص ءىش لك ةفص وه ىذلإ قحا . «  ميركلا شرعلا بر وه لإ هّلإال
 : كلذك هب اومكجي نآ - ضرألا ىف هئافلح رشبلل ىغبي ىذلإو « هللا ةدارإ نع

 . «  لدعلاب اومكحت نأ سانلا نيب متمكح اذإو «١ لدعلاب رمأي هللا نإ

 . ۱۹۱ ] نارمع لآ روس ( ۲ . [ ٥ ] رمزلأ ةروس ( ) ١

 . [ 4* ] لعسلا ةروس ( ۱١١۹-11٩ [ . ) ٤ ] نونمۇoلا روس ( ۴

 . ٥۸ ]1 ءاسشلأ ةروس ( ۵ 2
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 . ىوقتلل برقأ وه اولدعإ اولدعت الأ للع موق نآنش مكنمرج الو»
 ۳° « یبرق اذ ناک ولو اولدعاف»

 نأل « نوناقلا مامآ مهلك سانلا ىواستي نآ لدعلاو قلا ىضتقا دقو

 سفت رع مهرودصو ۽« هللا ةدارإ نع معرودص ف نوواستم مهلك سانا

 اوقتا سالا ايأي د : هللا لإ مهریصم یف اریخآ نوواسمو « هلا اهقلح ةدحاو

 الاجر ايهم ٹہو < اهجوز اهنم قلخو ةدحاإو سفن نم مكقلخ ىذلا مكير

 ًابوعش مكانلعجو ىثنآو ركذ نم مكانشلح انإ ساتلا اہیای ۵ ٩ ءاسنو ًارثک

 انيدل عيمج ال لك نإو د * « مكاقتأ هللا دنع مكمركأ نإ اوفراعتل لئابقو
 . ٩ بارت نم مدآو مدآ ونب متنا » «  نوضح

 مالسإلا ىف ةلماكلا ةاواسملا تماق ريصللاو طشملا ف ةقلطلا ةاراسملا هذه نم

 . ريقحو فيرش نيب الو « دبعو ديس نيب قرف ال . ةعيرشلا مامأ

 فرس اذإ اوناک مہآ مکلبق نم نیذلا كلهآ از ١ : ميركلا لرسرلا لوقي

 ول هللا ميأو . دحل ا هيلع !وماقأ فيعضلا مهيف قرس !ذإو « هوكرت فيرشلا مهيف
 ' ىلإ ماظمللآدح كلذب مضيف . اهدي تعطقل تقر امش تش مطا نأ

 فلأب كلذ دعب  مالسإلا ريغ ىف ةمئاق تلظ ىتئاو ۔ ضزألا ىف ةمثاق تناك

 قرفتو ء ةقلخلا ىف سانلا نيب قرفت ىتلا ةضيغبلا ةفارخبلل ادح عضيو ! ماع

 ءاضرتسال ةليج ةيسام ةبطخ لوقلا كلذ نكي ملو . قوقحلا ف كلذ دعب مهنيب

 ةعقأو ةقيقح ناك اينإو . ءاضفلا ىف ًاقلعم اليم ًايلاثم ًادبم الو «بوعشلا

 . [ ٠١١ ] ماعئألا ةروس ( ۲ ) . [۸] ةدئال ةروس ( ۲ )

 . [ ۳ ] تىارجىلا ةروس ( ١ [, ٤ ] ءاسلا روس ( ۳

 دواد وبأو ملسم ( ٩ ) . [۴؟ ]سي ةروس ( ) ٥

 . ةتسأأ هاوو ( ۷ )
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 هيلع هللا للص  لوسرلا ناك دقف . نيملسلا ةايح ف ىلمعلا قيبطتلا اهدهش
 نظي مهدحآ ناک اذإ هنم صاصقلل سانلا وعدي یآ ۽ هسفن نم دیقی  ملسو

 ‹ رمل ا برش هنأل رمع نبا دلج رمع ناکو ۲! هيلع یدتعا وآ هملظ دق هنآ

 أ شیرف نم افیرش وهو هلبا وهو

 ىلإ كلسو + مهريرحت لع مالسإلا لمع دقف « لعفلاب ءاقرالا ديبعلا امأ

 نال كلدف قيض قاطن یف ةيقب هنم تيقب دق تناک نإو . یتش فالاسم كلذ

 ناكو « لئلاب مهيف ةلماعلاو « برحلا ىرسآب ًايساسأ ًاطابترإ طبتري ناك رمألا
 . “ لاوحألا مظعم ىف برخ! ىرسأ ريصم وه قرلا

 فرتعي وهو  مالسإلا نأ - ىنوناقلا قيبطتلا ددصب نحنو  مهلأ نكلو

 نآ « ةداسلل ١ حبي رل  اهنم صالخلا ىلع ئاد لمعي ةنقؤم ةرورضك قرلاب
 : ديبعلا ءالؤه ىف ٩ رملا » فرصتلا مه حبي لو « مهديبع لع مهسفنآ اوزيمي

 هدب صحا نمو « هادعدج هدېع عدج نمو هاتلتق هدېع لت نم ۶

 :٩ ءانیصحآ

 . ءاضفلا ىف ًاقلعم ًايلاثم أدبم الو « ءارهإ ىف لاقت ةملك ًاضيأ كلذ نكي للو

 رمأ دقف . نيملسملا ةايح ىف لمعلا قيبطتلا اهدهش ةعقاو ةقيقح ناك انإو
 رمع ةصقو . دبع بج لجر نم صاصقلاب .. مكسو هيلع هللا ىلص ب لوسرلا
 جحا ف فاوطلا ءاتثآ هليذ ىلع ًاوفع ساد هنأل ًادبع مطل ىذلا فيرشلا عم
 كلذ دبعلا مطلي نأ ىلع .. صاصقلا ىلع رمع رصأ دقف « ةفورعم

 ًايحأ لجرلا رف ىتح . . رصي رمعو عفشيو وجري فيرشلا لظو . . فيرشلا
 ! مالسإلا نع دترإو

 ۽ مالسإلا لوح تابش د باک یف ٤ قرار مالسإلا ه لصف ليصغتلاب رظنا ( ) ١

 . ىاسلاو ىدمرتلاو دوآد وبآأو ثاخیشلا ( ۲ )
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 هنأل صاعلا نب ورمع نبا وکشپ ءاج یذلا یطبقلا ةصقف « ةح.وتفملا دالبلا امآ

 . هنم صتقيو ورمع يأ ىطبقلا برضي ناب رمع رمآف « قح رغب هئبآ برخ

 ! ليلدلا لمحت اهدحيو ةصقلا هذه

HK # ¥ 

 مامآ مهلك سانلا نيب ةاوأسملا ! مالسإلا ىف ةلادعلا لحارم ىلوأ كلت

 . . ةعيرشلا

 . . تاأجرد اهدعبو ةدحأو ةجرد اهذدكلو

 ىلإ ىطعي هنكلو . . ةدحاإو عيمجلل ةلماعلا نوكت نآب ىفتكي ال مالسإلاف

 فرعي ال عرشلاف . فيجي الو ملظي الف ةلداع امعاذ ىف ىه ةعيرش كلذ بناج

 ىف ةأواسلاو ء لدعلا وه انإو 1 لدع ملظلا ف ةاواسملا :نيلئاقلا لوق

 ! لدل

 كلذ ادضرع دقف . . ىمالسإلا عرشلا ةلادع ىف ليصفتلا لاج انه سيلو

 ةيداملا نيب ناسلإلا » باتك ىف « باقعلاإو ةميرملا » لصف ىف ليصفتلا

 ىمالسإلا عرشلا نإ  زامجإ نم عيطتسل ام ةياخب - انه لوقن انكلو « مالسإلإو
 الك نأ نم دکآاتیل « دحاو نآ ف عمتجملاو درفلا ىلإ رظني نيح ةلادعلا ةمق غيب

 اهم ايآ نأو . تابجاولا نم هبيصن یدژیو « قوقحلا نم هظح ذحاپ ايهم
 . هيخآ ىلع تاتغب وآ « رحگلا باسحل ملظبال

 ف ةيعاجا لودلا ىف تلاز امو  ةميدقلا لودنا ىف نيتآوقلا تناك انيبخ
 ؛ هل نايك ال عئاض درف وهو هنآل « مرجيملا باقع ف طتشت .. رضاح ا تقولا

 لكب ليكنتلل ًاراتس كلذ دختيو ؛ ةعاهملا نايك « سدقملا نايكلا ىلع ىدتعي
 . . ناطلسلاو ةسادقلا ىوذ ةداسلا ىلع جوراب هسفن هثدحت درف

 هنآ ساسأ ىلع < درفلل ةيرحلا ةحابإ ف ةيلاهسأرلا ةيبرخلا لودلا غلابت اهنيبو
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 فينخت كلذ نم اشنيو ۽ نايك الو ةعاهجلل ةسادق الو سدقملا نئاكلا وه

 نم نازيلا كسمي مالسإلا دجن . . هل راذمألا سملتو مرجملا ىلع ةبوقعلا

 ًادرف امهاري ال هنأل « ةعاملا بناج الو درفلا بناج ف ليمي الف « هفصتنم

 ةوأدعلا (هنيب موقت نيلباقتم نيركسعم ارتعي الو ٠ نيلصفنم ةعاحو

 لإ رظنی لی . "يلع ءادفقلاو را ميت ىق اهتم لك بف + ءابضخہلأو

 ذش اذإق . . ءادألا ف نوأعتم ةياغلا دحوم بواجتم لک اأ ىلع ةعاهلاو درفلا

 نم ءاج وأ هدرفمب درفلأ نم ذوذشلا ءاج ءاوسو ؛ لیبسلا ىلإ دری یکل موق هنإف

 ! بارصلا ىلإ دري نآ یغبنی امهالکو طخ اهالکف . . ةعاملا

 ‹« اهسفن ىلع ةنيئامطلا ىف اهقح ىريف « ةعامملا نيعب ةرم رظني ذإ وهو
 هنإف . . نيدتحملا بقاعيو < اهيلع ناودعلا عنميف « اهقوقح ىلع ةظفاسحلاو

 ةثعبنم تاك ءاوس <« ةميرحلا لإ هعفإود ىريف ٠ درفلا لإ تقولا تاد یف رظني

 فورظلا نم وأ ‹ تاوهشلا ةعفدو « ةزيرخلا ةوزن نم « سفنلا لحاد نم
 نيعب اهيلإ رظنيو « عفاوذلا هذه ردقيف ٠ ةيداصتقالاو ةيعاتجالا « ةيجراخلا

 : ةبوقملا عقوب نأ لبق كم ةفيرط لكب اهلازإ لح لمر .. رابتعالا

 ‹ ةرم تامرحلا نوصب ىلا عيرشتلاو ء ةرم تارورضلا لفكي ىذلا عيرشتلاب

 نواعتلاو بحلأ حور لعجتو « اهراسم فظنتو سغنلا بدذبع يتلا ةيبرتلاو

 طبرت ىتلا ةديقعلاب ًايحأو ًالوأ . . ةعاجلا ىف ةدئاسلا حورلا ىه لفاكتلاو
 نع رمألا ىلو رجع اذإف . . هاضر ىلع لمعلاو هتيشخ- ههجوتو « هللاب بلقلا
 كلذ دنعف ‹ ةهبش كلذ ىف هترواس وإ « بابسألا نم ببس یأل مفاودلا ةلزإ

 أ! تاهبشلاب دودا ردي

 !؟ ةلادعلا هذه غلبت نآ نكمي ةلادع ىآ



 ء ةنيزم نم لجرل ةقان اوقرس ةعتلب ىبأ نب بطاح نبال ًاناملغ نآ ىور
 . هدر یلو الف ‹ مہیدیآ عطقب تلصلا نب ریثک رمأف « !ورقأف ‹ رمع مہ یتآف

 مهدحأ نإ ىتح مہرعيجتو مولمعتست مكن ملعأ ىنآ الول هللاو امآ : لاق مٹ
 نبال لوقلا هجو مث . مهيديآ تعطقل ؛ هل لح هيلع هللا مرح ام لكأ ول

 ةمارغ كنمرغأل كلذ لعفأ م ذإ هلا نميإو : لاقف ةعتلب ىبأ نب بطاح

 . ةئامعبرأب : لاق ؟ كشقا كنم تديرأ مكب ء ىنزم ای ؛ لاق مث ! كعجوت

 ! « ةئانابث هطعأف بهذأ : بطاح نبال رمع لاق

 رظني ىتح هبنذب ذحنؤي ال « مرجملا 3 نأ ىلع ةلالدلا ةحضاو ةثداح هذهف

 نع ثحبيو « لدعلاإو قحلا نازيمب اهنزيف « ةميرحلإ عفإود ىف وأ مكاحلا
 ثداحلإ اذه ىف لوشسملا ناك دقو . هيلع ةبوقعلا عقويف ‹ اهيف ىقيقل ا لوثسلا

 هلال « باقعلا نم « مرجملا * ىفعأ ايب ! كاللا لثمي ىذلا « ديسلا ٠ وه

 لإ هعفدتو هست ىلع ناسئإلإ بلغت يتلا ةرورضلا طغض تحت ًاعقإو هربتعا
 :..ملسو هيلع هللا ىلص - لوسرلا فيد لمع قیہطت كلذك يهو . فارعنالأ

 . تاهبشلاپ دودحل ا |وءردأ

 ء ريذاعملا هل سملتتو « مرجملا ىلع مويلا فطعت ىتلا ٩ ةرعل-إ » لودلا نإو
 هذه - وسشتو هيلع دتشت تناك نأ دعب هلع اهعفرت وأ ةبوشعلا هنع ففختو

 ‹ ىليلحسشلا سفنلا ملعف ! مالسإلا حور ريغ ىرخأ حورب كلذ علصت لودلا

 ساس ىلع مولا ةميرجلا رربي « ةيعامتجالاو ةيسفللا تاساردلا نم هريغو
 يتلا « ةدارإلا ١ مادعنأو ‹ ةيجراخلا وأ ةيلخادلا عفاودلا ءازإ ناسنإلا ةيبلس

 لإ هترظن ف ىوتسملا اذه ىلإ طبي ال مالسإلا نكلو . < ةيلوثسملا » اهيلع موقت
 هتیلوئسم هلع طقسپ الو . ديرلا لعافلا ىباجإلا هنايك ىغلي ال هنإ . ناسنإلا

 هنع ًارديو « فعضلا ةظحل ىف هيلع فطعي . كلذ عم وه اهلإو . ناسنإك
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 ىوتسملل ةبسنلاب - فعاضم فطع عقاإولا ىف وهف . . تاهبشلاب دودحلا

 ىذلا كلذ نم كش الو مركأ فطع وهو - ناسنإلا هب بلاطي يذلا عيقرلا

 أ نايك الو اهرظن ق هل ةدأرإ ال نئاك ىلع ٩ ةر ۴ لودلآ هسرامت

 ةلوثسم ةلودلا لعجتو <« ماجاح ساللل لفكت ىلا ةيعاهملا لودلا امآ

 كلذ نمث ذحأت اف ‹ ةميرجلا نع لوقت ايف - سانلا ىنختو « اهنع

 ناك ايب . ةلودلل ًادابعتساو « ةريبكو ةريخص لك ىف كتو « ةعشب ةيروتاتكد

 ةجاح نع ةلودلا ةيلوثسمو ةعاهل ا ةيلوثسم أدبم « أدبملا اله قبط يذلا .رمع

 ىف متدجو نإو <« ىنونيعأف تئسحا نإ  ؛ وقي ىذلا وه ''  دارفألا
 اندو ول هللاو ۵ : لوقی نیملسلا نم لجر هل بدنیف « ٩ ینوموقف ًاجاجوعا
 موده ف لوقي لب « بضغي الف ٩ | فیسلا دحب هانموقل اجاجوعا كيف

 : ةئينأمطو

 . ۲ | هقيس لحب هموقي نم رمع ةيعر ىف لعج ىذلا هلل دمحلا »

W# F#F 3# 

 . عيمجلا ىلع ةاواسملاب ةقبطمو « اهتاذ ىف ةلداع ةعيرشلا

 . مالسإلا ةعيرش ف ةلادعلا ىئاعم لك نادفنتسي ال كاذو اله نكلو

 ةنايض : مابعالا هل هجوي ىذلأ درفلل ةملخملا ١ تاناضلا ۶ كاعه تلاز ام

 دقو مالسإلا ىف حيرص أدبم مهرومآ ميج نع اهتيلوشسمو دارفالل ةلودلا ةلافك أديم ( ) ١

 م ل اھلع لرسم تدکل ءاعنصپ ترثع ةلغب نآ ول : لوقی ۔ هنع ہللا یضر ۔ رمع ناک

 ‹ اهيف درق لك نع ةلوثسم ( ةصا يلا ) نإ ةحارص ىف مزح نبا لوقيو أ قيرطلا اه رسآ

 هلهال لتق نإف ( هلع هعنم اذإ ) هبارش وأ هماعط هدپ یف نم لتاقب نآ ناسنإلف نو

 أ دما هيلع ماي ال مفدت لعق نإ و <: ةيدلإ
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 ةناضو قيقحتلا ةنايضو . ىرحتلا نسح ةناضو . هتاذ ماهمالا ىف قدصلا

 . ذيفنتلا
 ةلاهجب ًاموق اوييصت نأ اونيبتف إبنب قساف مكءاج نإ اونمآ نيذلا امأي

 . 7 ۲ نیمدان متلعف ام ىلع اوحہصتف

 هتاذ مابنالا نزوپ نأ دب الو . ةنظلاب دحأ دعوي ال . . ىلوألا ةناضلا هذهف

 مهاماركو ةنوصملا مهتامرح ساتللف « دملا نم هخلبمو قدصلا نم هخلبم ىريل
 . قاب الإ . . سم نأ زوج ال تلا

 ! تابثولأ لثاسو نم ةيسوساجلإ نوک ال ةيناثلا ةناضلا ىه هذهف

 ًاموق دجوف رادجلا روسلف + تاوصأ هلم هتبار تییب رم رمع نا یور دقو

 امو : رمع لاقف رإدلا بحاص هل ماقف . . مهبقأعي نآ دارأف نودخیو نوبرشی
 . انيلع تسسجت تئأو « وسسجت الو 5 : لوق ىلاعت هللا نإ : لاق ؟ كاذ

 الإ همام رمع دي ملف ! انيلع تبروست تنأو ٩ اہہاوبآ نم تویبلا اوتآو » لوقیو
 ! هبیتتسپ ن

 اهخلبت ل ىتلا ةمقلا ىئإ مالسإلا عفتري انهو .. قيقحتلا تاناض مث

 ليوطلا ىومدلا عإرصلا عفادبو ء ةييرق ةرتف لنم الإ مالسإلا ريغ ىف ةيناسنرلا
 « نأسنإلا * مركت ىتلا ةقيلطلا ةيئاسنإلا عفادب ال ء لبق نم هانلصف ىذلا
 ! طوطا ةطح یف یتح

 ! قيقحتلا ىف هيلع قانشا قييضتو مرجملاب عاقيإلا هتمهم تسيل ققحملا ذإ

 . [ < ] ثارجحألا ةروس ( ) ١

 . ۲۱۲ ] تارجحلا ةروس ( ۲ )
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 . فارتعالاب ىهتنت باهرإلا لئاسو نم ةليسو مدختسي نأ هل زوجي الو

 نہ باهولا دبع اند 3 :)C؟% ص ٤ ج ) دواد یہآ ننس یف ءاج

 نم ًاسانآ اومهتاق . عاتم مم قرس نييعالكلا نم ًاموق نأ . .ةدجب
 مهسبحف . ملسو هيلع هللا للص - يبن بحأس ربشب نہ تایعنلا اوتأف ءةكالا

 الو برض يغب مهليبس تيلح : اولاقف نامعنلا اوتأف . مهليبس ىح مث ًامابآ
 جرح نإف .٠ مييرضأ نآ متتش نإ ! منش ام : ناهعنلا لاقف ؟ ناحتما

 ! مهروهظ نم تذخأ ام لثم مكروهظ نم تدحأ الإو « كالف مكعاتم

 . ٤ ۔ملسو

 بجع هنآشب مالسإلا اهيلإ لصو ىتلا ةمقلاف . . هسفلب فرتعي ىدلا امأ
 أ خيرأتلا یف بجاع

: 

 سپ یتا ملو هيلع لنآ یلص “ىلا نأ , لیعابما نب یوم اتشدح د

 اال وأ نیترم هیلع داعأف ! للہ : ا1۴ ت لاخلا ؛۔ ملسو
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 ٢ ۲ دحل أ هيلع ميقأف رمأ مث

 . ةروهشم ةصق ىهف انزلاب هسفن ىلع فرتعأ ىذلأ كلام نب زعام ةصق امأ

 هيلع هللإ ىلص - لوسرلاو هيدل فضرتعي ةرم دعب ةرم لوسرلا لإ ءىبج لظ دقف

 قولا و هلاسي لوسرلا داحق « تاآرم عبرآ بفراعا یتحس ۽ هدرپ .. ملسو

 ‹ تليق كلعل * : هل لوقيف ! صالحا قيرط هل حيتفي وأ ةمهتلا هل ىفنيو

 . 4 ترظن وأ « تزمغ

 ١ ( دوأد وبا ( ۲ ) دراد وبآ هاور .

ef 



 لهف ١ : لاق ! معن : لاق « ؟ تینزآ 1 : هل لاقف ! ال لوقیو رصی رعامو

 رصي هنآ الماك ًانادعمطإ نامعا یتح دحل ا هيلع ماقآ ایف . ٩ ٩ ؟ انزلا ام یردت
 † باذعلا هسفت نع ردي نآ ديري الو فارتعالا ىلع

 لئاسولا نم ءىشل لاخلا ةعيبطب لاج الف قيقحتلا وج وه اذه ناک اذإف
 . مالسإلا ريغ ىف ذخشت ىلا ةعشبلا

 ةمهتلا هيلع تتبث مرج ف ذيشتلا . . تانايضلا هذه لك دعب ليفنتا امأ

 ىف ةهبش ال هنأل تعقوو ء ةلداع اهتاذ ىف ةبوقع هيلع تعقوو « هاركإ ريغ نم

 ! هتاناض لمم هلك كلذ دعب ذيفبتلا . . دحل ا هنع عفدت ةميرجلا

 : لاق ۔ملسو هيلع هلأ لص - یبئلا نع ةریره یبا نع . . لماک وبآ انثدح

 . ٤ هجولا قشیلف مکدحآ برض اذإ
 ( رانلا ى ) « هللا باذعب اوبلعت ال » : ملسو هيلع هللا ىلص - لاقو

 . “* « ةلعقلا ونسحأف متلتق اذإف ؛ - ملسو هيلع هللا للص  لاقو

 .., كانه ام لك سيل اذه نكلو

 1 مالسإلا ةمق دعب غلبل ملو ةلادعلا اتغلب دقل

 ةورن ىح اینو « ااكترا ف هل رذع ال ىذلا مرجملا . هتميرج ىل ةهبش ال

 . , طوبخأ تاأعفد نم ةعفدو ء ةريرشلأ سشنلا ثاوزن نم

 ةعاهجإ ةرثأد نم جر م لب ء ةيناسلإلا ةرئاد نم دعب جرج مل مرجملا كلذ

 + دواد رپ ( ۲ ) . ةددعتم تاپآور نم دوأد وبآ ( ؟إ

 . ٩ هتحيبذ حريلو # لص رظنأ ( ٤ ) , دواد وپآ ۳

ef 



 رکي الو . . هتميرجب رعي الو . . دهطضي الو دبئي ال هنإ ! ةيمالسإلا
 ًابینم ًابثات ۔ هتظعل یف ۔ ةعایلا لإ دوعی نآ نیبو هئیب طق ءیش لوح الو . .اہب
 . بولقلا هل حتفتو ًاهيف لبقيف هلأ ىلإ

 هيلع هللا للص ۔ هللا لوسر نأ ةريره یبأ نع . . دیعس نب ةبیثق انٹدح ۸

 انمف :٠ ةريره بأ لاق . ٠ وبرضا ١ : لاقف « برش دق لجرب یتآ - ملسو
 ضعب لاق فرصتأ يلف . هبوثب براضلاو « هلعتب براضلاو « هديب بيراضلا

 اولوقت ال 3 : - ملسو هيلع هللا ىلص . هللا لوسر لاقف ! هللا كازحأ : موقلا

 ١(٠ ناطيشلا هيلع اوتيعت ال .!دکه

 < هيله دحلأ ةماقإب لوسرلا رمأ ىدذلإو « هركذ رم ىذلا راسلا ثداح یو

 ‹ هيلإ بوتأو هللا رفغتسإ : لاقف ١ هيلإ بتو هللا رفختسا : لوسرلا هل لاق

 . " تارم ثالث * هيلع بت مهللا هيلع بت مهللا » : لاقف

 هللا ىلإ بوتت نأ نكمي ةدحاو ًاسفن دقفي نأ بحي ال مالسإلا نإ معن

 الو ‹ رشبلا نم ًادرف بيصت ىتلأ فعضلا ةظخ ىلع رصي ال هنإ . هيلإ ىدتمتو
 ىلإ دوعیو هللا ىلإ دوعی ۔. درعی یکل هبا هل حتفی اہنإو . اهلج نم ةع
 ريخ كلذ نم هسقنل لحأيو ٠ ريخلا نم ةقلطنم ىه ايف قلطنيف ٠ ةعابإا

 هسیساحآ ممست الو « هتايح ىف ًازجاح ةربأعلا ةميرعللإ فقت ةت الو . بيصتب

 ناك نآ دعب مارجإلا لع ًارصم ًامرج حبصيف باوبألا همامآ دصوت الو « هراکفآو

 هيلع اونيعت ال : ميركلا لوسرلا لوق ىنعم كلذو . دصق ريغب ًامرجم
 . ةناطيشلا

 هقلخ يذلا ٩ ناسنإال # « ةيرشبأل ميركلا لوسرلا ميركت نإف كلذ عمو

 . دوأد وبا( ۲ ) , دوأد وبا ) ۱ ٢
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 هل همیرکت . . نیلفاس لفسال ةظحل یف دتری وهو یتح . . موقت نسحآ یف هللا
 مهوجري نيذلا ءايحألا دنع فقي ال ء هيلع درمي الو مئإلا ىلع رصي ال مأد ام

 نکمی ارش یقتیل وآ « ضزالا یف هوعنصی نآ نکمی ریل مھیقبتسیو < ةعامجلل
 قافآ ىلإ كلذ زواجتب نإ و .۔ ! ةيعقاو ٩ ةيلمع د فادمأل يآ مهنع ردصي نأ

 هجول . . صلاخلا ميركتلإو « ةصلاخلا ةجرلإ اهجيسن « ةفيفش ةفافر « ىرخأ

 1 با

 للص -ىبتلا ممسف « مجرف هپ رمأف . ١ ؛:كلام نب زعام ةصق ىف ءاج

 اذه ىلإ رظنا : هبحاصل امهدحأ لوفي هباحصآ نم نيلجر  ملسو هيلع هللا
 ۽ اهن تكس . بلكلا مجر مجر ىتح هسفن هعدت ملف هيلع هللا رتس ىلا

 نالف نيأ ١ : لاقف «‹ هيلجرب لشاش راح ةفيجب رم ىتح ةعاس راس مث

 اذه ةفيج نم الكف الزثأ 3 : لاف . هللا لوسرأي ناذ نحن : الاقف ٩ ؟ نالفو
 ضرع نم اعلن امف 2 : لاق ؟ اذه نم لکأی نم ء هللا ین ای : الاقف . ٩ راسلا

 ةا رانأ ىفل نآلا هنإ هديب ىسفن ىذلاو . هنم لكأ نم دشأ ًافنآ اکیا

 . ؟اهیف سمغلپ

 . هلأ یبن ایی . . هللا اي

 بلقلا اذه نم عشي ىذلا روئلا هنإ الأ . . قافآ اهدعب ام قافآ اهنإ الأ
 . هللا دابع ىلع ىدهاو ةحرلاب ضيفي مث « هللاي لصتي ىذلإ ىنوكلا

 سفنلا ملعو ء داصتقالا ملعو عاهتجالا ملع هتلوق لوقي نآ لبق هلك كلذو
 نم رثكأب ناديا اذه ىف نوفسلفتلا فلفت نأ لبق ء ةميرحللا معو ىليلحشلا
 . ماع فلأ
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 ‹ ةنيفس ىلع ارمهتسا موق لثمك اهيف عقارلاو كلا دودح ىف متأقلا لشم 8
 اوقتسأ اذإ اهلفسأ ف نيذلا ناكف « اهلفسأ مهضعبو امالعأ مهضعب راصف

 ذؤن ملو « ًاقرح انبيصن ىف انقرح انآ ول : اولاقف ‹ مهقوف نم ىلع اورم ءاملأ نم
 ءاوجن ميیديآ ىلع وذحأ ثإو « ًاعیج اوکلم اودارآ امو مهوکرت نف ! انفوف نم
 ٤ . ٩ ًاعیمج اوجنو

MH FHF YH 

 ةروص . . ثيدحلإ اذه ةءارق نم سفنلا ف لمت يتلا كلت ةببجع ةروص

 . ةربعم ةيحوم ةصحاش ةيح-
 ةنيفسلا هذه اهلك ايلاف . ةديفسلاب هيبشتلا اله ىف ًاعيدب الاي كانه نو

 نلو . ديدج نم برطصت يح ةظخ نكست داكت ال ء بابعلا ىف ةرحاملا

 اهيف صخش لك نوكي ىتح برطضملا جوملا قوف ءاوتسالاو ةمالسلا اه بتكي

 . ديري امل ةظقيو <« لعفي ام رلح ىلع

 ظقيتلاو « رجافلاو ربلا اهرهظ ىلع بكري . . ةنيفسلا هذه هلك عمتجلإو
 جواب ةموكع ىهو - اهنكلو .  مهتهجول ًاعيج مهلمحت ىهو « نالفغلاو

 لکب رٹأتتل _ بناج نم نابرلا اھ ہدیرپ امو ۰ بناچ نم حایرلاو برطضما

 . ىذمرتلاو یراخبلا ءاور ( ۱
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 ميقتست دقو ؛ لايشلا تاذ ةرم زتجتو نيميلا تاذ ةرم زتهتف <« اهيف عشت ةكرح

 أ . . قاألا لإ ًانايحأ بسرت رأ ًانایحأ قفآلا لع

 ةنيفس ىسني . ةقيقحلا هذه - هترمغ ىف - ىسنيل ساتلا نم ًايثك نإو
 . ةايماأ ةنيفس وأ عمتجىملا

 , لوز الو برطضی ال خسار زکار « ربلا ىلع تباث هنآ هیلإ لیخیف . یس
 . . ىغطي وأ رچفي كلذ لجأ نمو
 « هناکم یف ًاثاد سیل ؛ ربلا ىلع زکر سیل هنآ یغطو ربکتسا نم رکذت ولو

 ركذث ول . . ةايخلا ةنيفس ىلع ةريصق ةلحر ىه اهنإو « هتوطس ىف ًادلاخ الو
 داعلو ء ةدلاخ-إ ةقيقمسا نع ةلثأزلا هتوقب رتغا الو ٠ ىغط الو ركتسا ام كلذ

 هلم بلطيو « ىدملا هنم مهلتسي ؛ نوكلا اذه ىف ةيقيقحخإ ةوقلا ردصل

 . سادلل هاضترأو هب رمآ ىذلا جهنلا ىلع رسيو «؛داشرلا

 ىلع قلطنم وه اهنإو « ربلا ىلع ًازكأر سيل هنأ فرحئيو رجفي نم ركذت ولو
 ال كلذ ركذت ول . . رتهتف ةنيفسلا اهب رثأتت اهيتأي ةكرح لك نأو . . بابعلا
 ةكرح لكو اهوطخي ةوطح لكل ًاباسح لمعلو « هتافارحنالو هتاوهشل هسفن كرت
 . . نيرحآلا ةاجنو وه هتاجن ىلع ًاصرح اهكرحم"

 فرعو ىقتإو نمآ نم الإ . . ةيرشبلا ىلع ميخت ىتلا ةردأسلا ةلفغلا اهنكلو

 هیلإ یدنهأو هېر

 ىلع نيرت ىلا ةلفغلا هذه كردي ملسو هيلع هللا لص . ميركلا لوسرلاو
 اهبجصأ نم ء ىتش روص ف مه اهروصيو « اهنم مهرذحيف ء سانلا بولق
 ىف ةرخالا ةئيفسلا ةروص <« ثيدحلإ اذه اهمسري ىتلا ةروصلا هذه اهغلبأو
 . بابعلا
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 . ديبع اهيلع نم لكو ضرألا كلمن : مهسفنأل نويعاطقإلا لاق نح

 . ديبعاهيف لأمعلإو عناصملا كلمن : مهسفنأل نويلاسأرلا لاق نيحو

 . . ديبعأيأعرلاو كللا كلمن : نوسدقملا ةرطابألإ لاق نيحو

 ةجہتن ريغ نكت مل « مهتلوق لثم نيلاظلا نم مهربغو مهريغ لاق نحو

 نمو ةداس نم اهيلع نم قرغو « ةفورخملا ةنيفسلا تقرغ « ةرم لك ف ةدحاو

 أ دیبع

 رظناو + ءامدلا ترجأو سوءرلإ تراطإ ىتلا ةلرازلا ضرألا تاروث ىف رظناو

 ريغ نكت مف « ةايحلا ممستو سہايلاو رضحألا لكأت ىتلا ةرم دملا بورحلا ىلإ

 . ايمل هقيرط نع قفدتت « ةنيفسلا ىف قورخلا قرخلل ةيعيبط ةياہن
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 ايف لع جرج نم : لوقي « تاوهشلا رايت ىف فرجدي نوفم باش موقیو

 . ناطلس يلع دحأل سپو « ىلادب ام لف ؟ عصا

 ا سالا هکرتیرو

 . عمتجملا ىف ةشحافلا رشئيو ‹« رجفضيو قسفي هنوكرتي

 ًاراغصتسا هنوكرتي وأ . ءايرثألا ةداسلا ةرمز نم ناك نإ ًاعمطو ًافوحخ هنوکرتپ

 . رومأالا بقارعب ًاراتهتساو هنأشل

 اأو عمتجلا ىف رثؤأ نأ نکمي لهو : هروجف رربپ هسفن یف لوق دقو

 أ مس ةرطق نكتلف ؟ مضخل ا ىف ةرطق الإ ان له ؟ نايكلا درفم دحاو صخش

 وأ ء ةملظلا ىف ةسلتخ ةمض وأ « ءاوهلا ىف ةلبق له 1؟ مضل ا دسفت فيكف

 !؟ قالحكلا مديجو عمتجملا ىف رثؤت نإ نكمي هله له <« ةولح ىف ةعتم ةعاتب

 . . نوسني هيلع نوتكاسلاو . . ىسنيل هنإو
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 - مضالا ىف ةدحاو ةرطق - عمتجملا ىف ًادحإو ًاصخش هسفن روصتي هنإ
 ىف ةماسلا ةرطقلا ىقلپ وهو كلذ لوقي دحاو لک نآ نوسی سانلاو یسنیو
 مومسلا ةياهنلا ف عمجشت نآ دبالو ., مضخلا

 انآ لهو: سانلا ثدحم وأ هسفن ثدحيف ةدايز ىتفلا حجبتي دق لب
 ىئثأ بهف . رمألا ىهتنإو دسف دقل ؟ دسافلا عمتجملا حلصأس ىذلا ىدحو
 قارتسار سفئلا بارطضا یدحو تلمثحاو ةميرجلا نع ىدحو تعلتمأ

 ىدحو ةياهنلا ف قرثحأ ؟ ةجيتن ةيأو كلذ نم ىودج ىأف . . باصعألا
 | . . نورحلآلا عتمتسيو

 ! اق كالذ نوکی دقو

 لوأ قرح نیح 1 سالا هکرتو رجاف لوآ رجف نیح كلذك نكي م هلکلو

 ىلع جراخ ىلوآ نظ نيح . هيدي ىلع اوذخأي ملف ةنيفسلا ىف هئاكم نوتفم
 وهو هئاكم قرخب هنو « ًاثيش سانلا رضي نل هنأ ديلاقتلاو قالحلالاو عمتجملا

 . . هيف رج“

 ىدملا ىلإ ًادساف عمتجملا نوكي نيح . . ىتفلا هلوقي ام ًاقح حبصي نيحو
 قدصت كلذ نيح . . يمض ةفاظن هيف رثؤت الو « درف عانتما هحلصي ال ىذلا

 ءهلك عمتجلا راهني < .  ملسو هيلع هللا ىلص - لوسرلا ةملك قدصتو هللا ةن

 . هأيلأب ةحفاطلا ةنيفسلا قرختو
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 ام ىرعتو « اهثيدح- ىف رسكنتو « اهتيشم ف عصقتت « ةرتهتسم ةاتف موقتو
 . . ناويلإ عزاونو سجا ةنتف ريث بابشلل ضرعتتو ؛ اهدسج نم اه ولحي
 . ناطاس مزع دحل سيو « ىٰلادب ام لعفآ ؟ عنصآ ایف لع جرح نم : لوقت

 ! سادا اهگرتیو

۰ 



 له ؟ عنصأ ءیش یاو : اهتمیرج رربت سانلل لوقت وآ اهسفنل لوقت دقو
 اذه . ةايحلاب متمتسإ نأ دير . قلطنآ نأ ديرأ ؟ نبهرتأو ًاتبک یسفن لتقآ
 دسف لوح ءیش لک نورت امآ ؟ تدرآ اذإ ًافیظن هلان فیک ؟ هلانآ فیک ! یقح

 یببصن لع لصحآ فیگ ؟ شیعآ فیکف ترهطت نزف ؟ داسفلا هپ دتشاو

 تدسفأ ىتلا انآ لهو ؟ ةايحلا ةعتمو دسجلا ةعتمو بلقلا ةعثم نم عورشملا

 مه مهنإ | باثذ مهنإ . تاناويح مہنإ ؟ نودسافلا مه مہعإ مآ ناہشلا ءالؤه

 ف اعدب تسلف . بائذلا لئاسو فرعت ال ةرغ لكب نوعقويو ديصلا لإ نوعسي

 ! رايتلا نع انآ هدأ نو . حمتجملا

 . ةقيقلإ نم ءىش اهمال یف نوکی دغو

 لوآ تجرح نیح . سائلا اهكرتف ةاتف لوأ ترجف موي ةقيقح نكي م هنکلو
 ىف امام تقرحخ موی . . قالحألاب ًازعو ديلاقتلا مطحت ةحياع ةرتهتسم ةاتف

 . ساثلا نم ىريغ رضي نلو ىئاكم وه تلاقو ةنيفسلا
 ىذلا ىدملا ىلإ عمتجملا دسفي نيح . . ًاقح ةاتفلا لوقت ام حبصي نيحو

 ليج .. ةايحلا ةعتم نم عورشملا اهبيصن دجت ال اأ ةفيلظنلا ةاتفلا سحت

 . رايمنالاب هلك عمتجملا نذويو : هلا ةنس ققحتت
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 . بثكأ ايف رح انآ : لوقي « سادلل اهنسميو ةشحافلا نيزي بتاك موقيو
 . ناطلس لع دحل سيلو . ىل ادب ام بتكأ ؟ یآرلا ةيرح نيأ

 . سانا هګراپو

 نورتهتسي . سوفنلا ىف مومسلا رشنيو « ًاداسف ضرألا ف ثيعي هنوكرثي
 هب نحن له : نولوقي مهفاتکآ نوزہیو . ةايلا ةحز ف هلع نولغشي وأ « هرمأب
 ؟نوفلکم
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 . طاسوألا ضعب ىف ًاذوغنو « ءارثو ةرهش ديفتسي . . بتاكلا كلذ ديفتسيو
 ىلإو ةرهشلا ىلإ نولصي ضارعألا راتو تاردخملا راجتف كلذ ىف بجع الو
 . ءارثلا

 نولوقيو « ةميرجلا رايت ىف نوسمخنيف باتكلا نم هريغ حاجنلا ىرغيو
 ١ ةيلابلا » ديلاقتلا ىلع ءاضقلا ةلاسر « ةسدقم ةلاسرب نوموقي . نويمدقت مهنإ

 . ديدج عمتجمل ررضحتلاو

 اهرربي وأ « هسفنل ةميرحلا رربي ةفيحص بحاص وأ بتاك حجبتي دقو
 نوليشي ال ءارقلا راصو هلك وحلا ممست دقل ؟ عنصأ اذام : لوقي .. سانلل

 ةيراعلا فحصلا ىلع اودوعت دقل . فيظللا مالكلاو « ضيبألا » بدلا ىلع

 نم نوللا اذه ريغ مهيف رثؤي دعي ملو . ةيراعلا راكفألاو « ةيراعلا صصقلاو

 ؟ اهۋرقي نم ؟ شيعت فيكف ةفيظن ةفيحص تردصآ ىننأ به . جاتئإلا
 مدقي ال ًانرنج وآ ؟ ةلفغ وأ ؟ راحتنا كلذ نوكي الأ ؟ اساقفن یطغت فیک

 ؟ مومسملا رايتلا ق ةدحسإو ةفيحص وأ دحاأو بتاك عئصي اذامو ؟ لقاع هيلع

 !؟ نیتماشلا ةتامش هلشغب ریثیو لشفي نآ الإ نصي له
 ! اق اذه نوکی دقو

 هكرتو ةشحافلا ىلإ وعدي بتاك لو جرخ نيح كلذك نكي مل هنكلو
 ؟ نوفلكم هب نحن له : اولاقو مهفاتكأ اوره موي . سالا

 دبي ال فيظنلا بتاكلا حبصي موي . . دحلا اذه لإ رومألا لصت نيحو

 ةفيحصلا عيطتست ال موي .. هل رشدت ىتلا ةفيحصلا وأ هؤرقي ىذلا روهمجلا

 ‹ ءالإ نس اهيف ايب ثلقثأ دق ةئيفسلا نوكث لثموي . . شيعت نأ ةفيظنلا

 عمتجملا نذؤيو ٠ ضزألا ىف هللا ةنس ققحتتو . . قورخلأ نم اهيف ام تبرطضاو

 . رایپنالاب هلک
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 فلا همكم وآ < هتآرما همکحت ةيصخشلا بفيعض دلإو موقيو
 رح انو ىدالوأ مه : لوقي ۽ ةباقر الب نوثيعي هدالوأ كرب . . ءاحخرتسالاو
 . ناطلس لع دحل سلو « ىل ادب أم لعفأ !مهيف

 یف وه : نولوقي ۽ ًافافختسا هنوکرتپ وآ « ًاقلمت هنوکرتی . . سالا هکرتیو

 . ليبس نم هيلع اتل امو « رسالا ةياهدلا
 نم تالفنالإو طباوضلا نم للحتلاب نوعتمتسي . . دالوألإ عتمتسيو

 . دريقلا

 ! طوبملا ةذلب نوعتمتسيو

 نأ تباثلا نمف 1 برلقلا نايكلاإو فرحنا جإزملل ةعتم كش ال ىهو

  ميلسلا هيجوتلا هجوي الو « حلاصلا قيرطلاب لّمكي ال نيح ۔ صقاتلا نايكلا
 < ةعتلاو ۶ ٩ ريمتلإو ١ ۲ جوضنلاب د سيو « طباه قيرط نم ةلمكتلا لإ عنج
 1 قيرطلا اله نم

 ةذللا نودجب . . قيرطلا ىف نوفرجديف دالوألا نم مهريغ ىرخت ةعتلا هذهو
 ىلع نودرمتي نوحوريو . . نارقألا نيب زيمدلاو ‹ فرحنا حوضنلاو « ةدوشنملا

 . دويقلا نم نوتلغنيو مهيلهأ

 . كدودح زوأاجتت تن . رعأتم تنأ . ىعجر تن : هبال دلولا لوقغیو

 . ىسفن ةيلوثسم لمحتأ ان . كلثم لجر انأ . دافط تسل . كمامأ ىننظت نم

 كلم ال كنكلو . قافنإلاب مزلم كنإ ! الك ؟ لع قفنت اب یندہعتست نآ دیرت
 ةديدج ةيلقعب شيعأ انأ . عني امو رضي اب ىردآ اأ . ىنوثش ف لحدعلا

 ىلإ . . لبقتسملا ىلإ علطتأو عمتجلا ف رودي ام مهفأ انأ . ةروطتم ةررحبتم
 ! ناطلس لع كل سيلف . . مامألا

 ليجلا ةيلقعب نوشيعت مكنإ | نوشيعت نيأ : اهمآو اهيبال ةاتغلا لوقتو
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 نوديرت اذام . ةررحتم ةيلقعب شيعأف انآ امأ . . ىعجرلا . . رعأتملا . .رباخلا

 مکتیاصو نأو ؟ دسفأ نإ تدرأ نإ لع ءابقرلا متنأ مکنآ نونظت لله ؟ یئم

 ! ىقالحخأ ىلع ةبيقرلا انو . ىسفن ىلع َيقلا انأ ؟ طوقسلا نم ىنیمحت “یم

 ثدحيس ىذلا ام ! عمتجملا نع ةلزعلا ىه وأ سباللا ىه قالحلالا تسيلو

 صقنتس له ؟ یردص نم ًاءزج فشکأ وأ ؟ قاس وأ یعارذ فشکا نیح

 ىف شوملکي وآ لإ نورظني نیح نابشلا ىل عنصیس اذامو ؟ ةعطق نم
 مهفت ال ةدماج ةيلقعب رومألا نوروصتت مكنإ ؟ ضرألا برختس له ؟قيرطلا

 دحأل سیلو . ىدحبو ىنأش كلذف لاح ىآ ىلعو 1 ةايخلا مهفت الو « روطتلا ١

 ! ناطلس لع

 نأ مهرودقم ىف دعي مو ‹ مهيلع اودرمت مهءانبأ نأ نوکشي ! ءابآالا وکشیو
 ! دالوألا مهيلع دسفي دساف عمتجملا نإ نولوقيو أ ليبسلا ىلإ مهودري

 ! اقم كلذ نوک دقو

 ! نودسفي مهوكرتف ءانبالا نم ليج لوأ دسف موي كلذك نكي م هنکلو

 مهمکج ال ۽ طياض الپ دالوألا تلفني نح .. كلذ ٹثدم نيحو

 لع دسقأ دق دلاولا نأل < ةسردملا ىف مهوسردم مهمکج و معولهإ

 ةديفسلا قرختو « ةيضالا ةئسلا ققحتت كاذنيح . . هيجوتلا ةمهم سردلا

 ! قورح اهلكو

HMH  # # 

 دحأل سلو . ىلأدب ام عئصأ : لوقي « ناحسمالا ىف شي بلاط موقيو
 . ناطلس لع

 . سائلا هریو
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 . ةميرحإ اب ًافافختسا هنوكرتب وأ 1 « هلہقتسم ىلع ًاقافشإ » هنوکرتی

 . . فيلاكتلا طيسبلا رسيا حاجنلا اذهب عتمتسيو « بلاطلا حجئيو

 یف نوعکسشی « هلک ماعلا نوثبعي نوحوریف .. هریغ حاجئلا یرخیو
 عوبضألا نورهسي مث . . تايثفلا ءارو ةدراشلا بالكلاك نورججو « تاقرطلا

 . ناحشمالا لجأ نم « ماشربلا » نورضحج ريحألا

 ىف هلك ماعلا نورهسي مه ! نومولظم مہ ءافرشلا نم نورحالا سو
 حجني دقو « هشخب شاشخلا هخلبب ام - ةنامألاو دعب اب - نوغلبي ال مث « لمعلا

 ! نودعاق مهو « ةغيظولا * ىلإ لصي دقو ! نوہسري مهو

 ىلإ نوبلقنيو « قداصلا ىملعلا طاشنلا نع مهبلغآ فرصني مرج ال
 أ نیشاشغ نیعدافع

 - دعولا ىف فرصنيو دعوا ف بهذي ىذلا فظوملا كلذ دعب دجت مرج الو

 !«ناريدلا د تقو ةليط المع لمعي الو فارصنالاو روض ا ف هيلع ددش نإ

 وأ ءاتبلا ١ تافصاوم ١ ىلع قفإري ال ىذلا سدنهلا دہت مرج الو

 لق ىلع قفاوي مث « لمكألا اههجو ىلع اييدؤت تنأو 4 ةيحصلا تافصاوما
 ! ٩ مولعملا * هدي ف تسسد نإ ًارثک اھنم

 نم كيغشپ یذلا لماکلا جالعلا كيطعي ل ىذلا بيبطلا دیت مرچ و

 كنم دادزيل ةرم دعب ةرم هيلع رغ كبلطيو جالعلا ليطي حوريو « ةرم وأ

 !نودرولا بسكب وأ اهعم ٤ لماعتي ١ یتا ةيودألا لماعم هحم بسكتو ءًابسک

 ! نوشاشغ مهلک

 . نيلفاغ سانلا هكرت ىذلا لوألا بلاطلا كلذ مهلك

 بهذي مرج الف « عمتجملا ىف ةيراسلا ٤ ةلمعلا ١ وه شخلا حبصي نيحو

 أ نيلفاس لفسأ عمتجملا
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 ادب ام لعفأ ؟ عنصآ ایف لع جرج نم : لوقی . . یشتری فظوم موقیو

 . ناطلس ٌحلع دحأل سيلو ٠ل
 ! سالا هکرتیو

 ناك نإ فوحلا عفادب وأ ‹ حلاصملا نم هدي ىف ام لإ ةجاحلا عفادب هنوكرتي

 . ذوغنلا وذ نم

 . دورولأ ةنومضم ذحأملا ةلهس ةورث ديفتسب . . ىشترلا كلذ ديفتسيو

 اذه نم نولهني ةوشرلأ رايت ىف نوعفدتيف « نيفظوملا نم هريغ ءارثلا ىرغيو
 . نيجاتحملا ءامد ىف نوخليو < سندلا لهنملا

 اهريغ نمو « ةوشرلاب اهلك رومألا حبصلا ىتح . . اهادم ةجوملا ذحأتو

 . قرقحلا باحصأ هجو ف باوبالا دصوت
 انآ له : لرقي « سانلل اهرربي وأ هسفنل ةميرحلا رربي فظوم حجبتي دقو

 متنا لهف . . داسفلا عبشآ ىذلا ىدحو انآ له ؟ یشترا ىذا یدو

 نم ىسفت مرحأ ىننآ ثدحب ام لك ؟ باوبألا مه حتفتو « اهلك ساتلا حلاصم

 . لايع بحساصو ةرسأ بر اأو ًاريقف لظأو ‹ حاملا نيعملا

 . . ًاقحساذه نوکی دقو

 وأ < سالا اهنع تكسو ةرم وأ ةرشرلا تأدب نيح كلذك نكب أ هنكلو

 . نيشترلا اهب اورغأو اهوعجىش

 لصألا ىه ةوشرلا حبصت نيح .. دحلا اذه ىلإ رومالا لصت نيحو
 نم هلك عمتجملا لزلزت ىلا ةزهأ عقت كاذديح .. ذوذشلا ىه ةفاظنلاو

 , . رإرقلأ ىلإ ىواهتي نأ ثبلي الف «دعاوقلا
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 : هتمکح تقدصو . هللا لوسر قدص

 . مارح هلیلقف هریثک رکسآ ام

 . بيجأ الف وعدت نآ لبق ركنملا نع اوبو فورعملاب اهرم

 اهيلإ فيضي هلكلو ء نيقباسلا نيئيدحخلا ىف ام عمجي ةنيفسلا ثيدح نإ

 . . ريكفتلاو ردتلاب ةريدج ىرحأ ناعم
 باكر مسی م میرکلا لوسرلا نآ ثیدخلا یف رظنلا تفلتسپ ام لوآ نإو

 ؛ ًارقفو ءارثو « الفسو ًاولع ‹ عمتجملا ىف ةيرهاظلا مهنكامآ بسحب ةليفسلا

 . لغسألا وه « بعشلا »و نولعألا مه + ةداسلا ١ لعج مل . .ًاعضاوتو ًازوربو

 هللا ةمكحب قطني لوسر دنع سالا مسقت ىتلا ىه ميقلا هله تناک ایف . الک

 . هللا ةلاسر خلبيو

 لضثلا وه. ١ هلا دودح ىف مئاقلا وه » هلوسرو هللا ريدقت ىف ىلعألا نإ

 . عمتجملا ف ىرهاظلا هئاكم ناک اأ . هللا ىدہب یدتهملا وه . هللا ةعيرشل

 ةعطقنلا ةيضرألا ميقلا نم الو « ضرألا ضرع نم دمتست ال ةيقيقما-ا ةوقلاف

 وئ الو ١ . نايل اذہب زارتعالاو هب ناییإلا نم . هلا نم دمتست نإ . هلا نع

 وهو ء ةفعلا ةوقلأ وه ناييإلاف ١ نينمؤم متنك نإ نولعألا متنأو !ونزحت الو

 . عيضت نآ ثبأت ال ةفقاز هاوس ةميق لكو . يوتلا ردو  ولعلا * ردم

 بنأوج نم باج لك ىف نوفرحنلا ةاصعلا مهف ٠ اهيف عقاولا » امأ

 . عمتجملا ىف ١ ىرهاظلإ د مهركرم نع رظللا فرصب < فآرحٹالاو نايصعلا

 نع لیلا ىلإ یدؤی نیح ایش هللا نم یقب الو « ًائیش یواسی ال زکرلا الھف
 ةيوثحملا ةجينتلا نم ىفي الو ٠ ضرألا عقاو فآقيش ىواسي ال هثإ لب . قيرطلا

 ةدش نم ةنيفسلا قرغت نيحف ! مولعملا انإوآ ىف ةئسلا قيقحتب هللا نذأي نيح

 كاللا نم نوجان نحو مكدحو مآ اوقرغا: بعشلل ةداسسلا لريال دأسُمْلإ
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 نيعقاولا دي ىلع اوذحأي نآ هللا دودح ىف نيمئاقلا نم لوسرلا بلطي نحو
 ف ةقحإ مهنكامأب انإو ؛ عمتجملا ىف ةيرهاظلا مهزكارمب مهتمهم ددحب ال اهيف

 ةوقلا . ةفحلإ ةوقلا مهف نينمؤم اومأد ايف < ةايلا ةنيفسو عمتجملا ةنيفس

 نأ مهيلع « مهتمهم هذهو . نيثباعلا ىديأ ىلع ةذحكلا ةوقلإ . ةهجوملا

 اف . . مهتيسوءرم وأ مهتسارو ء مهرقف وأ مهثأرث نع رظنلا فرصب اهوفرعي

 . . رومألا نزوت اڈہ
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 ةرهأظ حلاصملا تدب نإو « عمتجملا ف ةحلصملا ةدحو وه ىناثلا رمألإو

 ! فالخإ

 ثيدح ىلعم نم دمتسم « دحاإو روع لوح اهاندروآ ىتلإ ةلعمألا لك نإ

 نوعفنتسي  ةبيرق حلاصم » مط موق ءالؤهف . مسو هيلع هللا للص  لوسرلا

 فوسف نمزلا نم ةبقح عمتجملا مهكرت ولو . نيرحلالا باسح ىلع اهنم
 ةبلاغم ريفوتو « دهحلا ريفوت نوديفتسي . نوكسلا اذه نم اح نوديفتسي

 . هيف نوبعتيإال ًارسيم الهس ًابيرق مهقزر مهيتأيو . تاوهشلا

 ىف داسفلا لحي مث - ةيصق وأ ةليوط - ىضمت نمزلا نم ةبقح نكلو
 نيلاظلا اهعم لحأتو قرغت .. فاطلا ةيابن ف ةئيفسلا ادبتو رأشتنالا

 ةيثاهنلا راطحألاو . ةدحاو ةيئاهنلا حلاصملاف مث نمو ! ءاوسلا ىلع نيمولظملاو
 لك . هدرغمب هنآشو هدحو هتحلصم ىه درفل ةحل صم كانه تسيل . . ةدحأو

 دحأ عيطتسي الو . . ًاعيمج مهبيصي ررض لكو ًاعيج مهتحلصم ىه ةحلصم
 . ليبسلا اذه یف هتیلوئسم نع ىلختي نآ

 مكيلع اونمآ نيذلا ايأي » : ةميركلا ةيآلا ءازإ ةريلا ضعحب زربت انهو
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 نوملسملا اهيق عقو ةررح ىهو . “" < متيدتها اذإ لض نم مكرضي ال مكسفنأ
 . باوصلا قيرط ىلإ مههبني - هنع هللا ىضر ركب وبآ ماقف مهسفنا لثاوألا

 - هللا لوسر تعمس ىئإو . . ةيألا هذه نوءرقت مكنإ سائلا اهأي : لاق

 هيدي ىلع اوذخأي ملف ملاظلا اوأر اذإ سانلا نإ : لوقي - ملسو هيلع هللا ىلص
 . ( یذمرتلاو دواد وبآ هاور ) هدنع نم باقعب هللا مهمعی نآ كشوأ

 مكيلع سيلو . هيف نوشيعت ىذلا عمتجملا مكيلع « مكسفنأ مكيلع ۶ معن

 ىتم مكنورضي ال ءالوهف . نيملسملا ريغ دارفألا وإ تاعمتجملا نم مکريغ

 عمتجملا ف نوملسملا اهب موقي ىتلا لاعألا امأ . هللا هدیرب ايب متلمعو میدنها

 . عمتجملا ذمه ةبسنلاٻ توم وأ ةايح ةلأسم اإ . كلذك اهمكح سيلف ملسملا

 ؛ هملظ ناك عون ىآ نم ۔ لاظلا دی ىلع دحخأیف ةحلصملا ةدحوب سجي نإ امإف

 وآ ًاعمطو ًافوح رمألا درتي نآ امإو < هلك عمتجملا وجنيف - نيرحآلل وأ هسفنل

 . ميما قرغت ىتلإ ةماطلآ ثدحشف . . ًانواهو ًاراتهتسا
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 الو لخلختي ال اطبارت عمتجملا دارفأ نيب طبارتلا ًأشني ةحبلصملا ةدحو نمو
 نأ نكمي فيکف « ةفراغ وآ ةيجان « ةدحأو ةنيفس باكر مهنإ . هارع عطقنت

 ؟ ضعب دوجو مهضعب لهاجتپ وآ ضعب نع مهضعب لصف

 ف وه - عیمحلا اهدنع قتلي ىتلا ةدحاولا ةحلصملا طہارت وهو - هنإو

 طبارت . هللاب نایإلاو ركنلا نع ىهنلإو فورعملاب رمألا طبارت هتإذ تقولا
 . ناودعلاو مثإلا ىلع نواعتلا طبارث سيلو ىوقتلاإو ربلا ىلع نواعتلا
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 نلو ءاشي ام عتصيلف « نالفب الأ ىنأش ام : ناسنإ هيف لوقي ال طيارت

 ! هرمآ ف لحدتآ

 یف لحدتت الو ءاشأ ام حنصأس ! یہ كنأش ام : رحتآل ناسن] هيف لوقي الو

 ! یرمآ

 لك ةظقي نم دبال . . كلذك ميقتست نأ نكمي ال عمتجملا رومأ نإ ! الك

 . هيف فارسإلاو ًاطخلا نع هدر نم دبالو « هيحخآ لايعأل درف
 ! تانحاشمو تاعزانم ىلإ عمتجملا لوحتي نأ كلذ ىنعم سيلو

 أ قيرطلا وه اذه سيلف ! الک

 نم ىئنإ لاقو ء ًاماص لمعو « هللا ىلإ اعد نم ًالوق نسحآ نمو »
 ىذلا اذإف « نسا یه یتلاب عفدأ ةغيسلأ الو ةنسملا ىوتست الو ؟ نيملسلا

 ةظعوماو ةمكحلاب كابر ليبس ىلإ عدأ * ٩ ٩ میم نو هناک ةرادع هنيو كنيب
 , °" ٤ ةئىسأا

 . . قيرطلا وه اذه

 . ءاضغبلا ال . بحل طبارت وه طبارتلا نإ

 ىننأل ىخأ حصنأ اأ . بذعلا عينا اذه نم ردصتل ةحيصنلا نإو
 وھو ! رانلآ یف عقی نآ ہزجحب ذحآ نآ دیرآ ینئأل . ریخا هل دیرآ ینئأل . هبحآ

 حصنلا ةفاظن ىف قثيو ىنبحجي هنأل . . عضولا اذه ىلع ةحيصنلا ىنم لبقتي
 . هيجوتلأو

 لوأ تسيلف فنعلا وأ رجزلا ىنعم نم هلمحت اب ٩ ديلا لع ذحألا د امآ
 أ قيرطلا

 . [ ۱۲١ ]1 لحدا ةروس ( ۲ ) . [ 4 ۳۳ ]تلف ةروس ( ۱ )
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 ! قيرطلا اذه ريغ ىقبتي الو اهلك لثاسولا لشفت نيح ةياهنلا ىه اينإ
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 ةاعفلا وأ رتهتسملا ىتفلأ ةلاقم  ةين صالخإ نع - لوقي نأ لثاق برو

 : ءاچوا

 - ًاطاص لمعأو نموأ نيح انآ له ؟ عمتجملا حلصأس ىدحو انآ لهو

 ! رإرقلا ىلإ ةي وامن ةنيفسلا ذقنأس

 !الک

 . كالا نم كدحو اهذقنت نلو ء ةموتحملا ةياهنلا نع كدحو اهفقت نلف

 قحل ا دعولا لفني نيح ىتح . . فلختتال ىتلا ةئسلا ققحتت نح ىتحمف
 . ةنيفسلا مطحشتو

 ! قیرغو قیرغ نیب ناتشف . . لئنیح یتح
 . رجاف هال منهج یف قیرغ

 . دیهش هنأ ةا ىف قیرغو

 نيح ىف ۔ قرغب وهو - رانلا لإ یعسیو « ايندلاب ةرحلآلا عيبي ىذلأ اذ نمف

 !؟ میعنلا لإ یعسپ نآ ۔ قرخغی وهو یتح ۔ كلمی
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 ۰ . ةفورعم ثيدملا اله ةف

  لخنلا بوربؤي موق ىلع ةنيدملا ف -. ملسو هيلع هللا ىلص - لوسرلا رم دقف

 ٍلخنلا حيقلت نع موقلا علتماف « هل حلصل اولعفي م ول » : لاقف - هنوحقلي ى
 ًاميش الإ لخنلا جتني ملف « ىحولا رمآ نم كلذ نأ مهنم ًاتظ ماعلا كلذ ىف

 ملسو هيلع هلا ىلص  یبنلا هآر الف ( لکڑی ال رم وهو ‹« حقلم ریغ ًاحیلب یأ)
 : لاق ١ . . اذكو اذك تلق ١ : اولاقف هل ثدح اع لأس ةروصلا هذه ىلع

 حيحسص فو ١ ( سنا نعو تباث نعو ةشئأع نع ) « مكايند رومأب ملعأ متئأ»

 | 8 مايو هيلع هلا لص ىبلا نأ هيبأ نع ةحلط نب یسوم نع ملسم

 . هوحنصيلف كلذ مهعفني ناك نإ ١ : لاق مث . . ٩ ايش فكالذ ىلغي نظاام»

 ًاتيش هللا نع مكتثدح اذإ نكلو . نظلاب ىنودحاؤت الف اظ تدئظ اہنإ ینإف
 . 8 هپ اوذخىف
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 تيدا ةصق كلث .

 رومآ نم سانلل ملسو هيلع هّللإ ىلص لوسرلا هكرت ايف ةلالدلا ةحسضاو یهو

 لئاسملا اهنإ . اهقتاقدب ربحأو اهب ملعأ منأل « مهتفرعمب اهيف نوفرصتي

 نح ةعطقلم « ضزألا ىف ساللا ةربخ اوادتت ىلا « ةيقيبطتلا ةينفلا ةيملعلا#

 هتاذ تقولا یف یهو . یداصتقا وأ یعاهتجا وا یسایس میظنت و ةديقع لك

 ةديقع ىأ نم ًاءزج تسيل اپنأل « ۽ ميظت لكو ةديقع لك عم قيبطتلل حلصت
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 لكب هتاذ ناسنإلا دوجو نع ةدرج ةيملع ىتاقح اہنإ لب . . ميظنت ىآ وآ

 « ءال نيوكتل نيجورديإلاو نيجسكألا داحتا ةقيقحك . هتايظنت لكو هدئاقع

 نع ةغشان تسيل قاق ىه . ةيوتم اذك ةجرد ىف ديدملا راهصنا ةقيقحو

 ف رصانعلا هله تدجو ذنم ةدوجرم « هل ةقباس ىه اينإو . ناسنآللا دوجو

 اهلغتسي مث « اهفرعيو اهفشتكي نأ اهيف ناسنإلا ٠ لحدت ١ ىراصقو . نوكلا
 . ةيلمعلا هتايح ىف اهقبطيو « هلال

 ىف اهقبطف ناسنلا اهفشتكا ةيملع ةقيقح اوك نع جرخت ال لخنلا ةصقو

 ال ةيلمع ىهو . تابللا ماع ف باصحإلاو حيقلتلا ةقيقح : ةيلمعلا هتايح
 هللا ىلص - لوسرلاو . قورعا وحلا ىلع اهجضنو ةرمثلا نوكت اهنودب متي

 الإ ١ : لاق انو ۔۔ تیدحلا نم رھاظ وه اہک - یآرہ اھیف حطقی مل ۔۔ ملسو هیلع
 نم ءاج دق ملسو هيلع هللا للص هرواس ىذلا كشلا لعلو . « اظ تننظ
 اهتايلمع هپ متت ام ةايحلا ةرطف عدوأ دق نوكي نآ دب ال هللا نأٻ هداقتعا

 اذه انآ ىسفن ف رطح اطاطو 1 . . ناسنالا لحدت ىلإ ةجاح نود ٤ ةيجولويبلا#

 ريغب ومد ال یتا تاتابنلا لئاسف لقنيو « ليخدلا حقلي ناك نم : لاؤسلا

 ةقباس اهلك تاتابنلاو ٠ ضزألا رهظ ىلع ناسنإلا دجوي نأ لبق « ليقنتلا
 . باوج لاؤسلا اذه ميدل تابتلا ءالع نأ كش الو 1؟ةقيلف-ا ىف ناسنإلل

 ! ناسنإ بلق ىلع رطخت نأب ةريدج ةرطاخ اہمإ : طقف لوقأ ىنكلو

 لئاسملا . تيدا ىململا انريبعتب ةتحبلا ٩ ةيكينكتلا * لقاسملا نذإ ىه

 وأ بلقلا ةديقع ىف ابا ذب رثؤت الو . ءاوس رافكلاو نوتسؤلا اهيلع لصحتي ىتلا
 . روعشلا هالا

 هدصق أم رش اهتم !ومهفپ نآ نودیرڀ سانلا نم اقيرف تإف كلذ معو

 ‹ اهلك ايندلا ةابلا لمشت ىثح ًاهوطسب نأ نوديرپ . هددحو لوسرلا
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 الف . اعا يظنتو اماسایسب « اہایعاشجاو اایداصدتغاب ‹ اہعاقیبطتو اباعیرشدٻ
  هتيادهو ىرشبلا بلقلا فيظنت # ريغ ةمهم هنأ لوسرلو هللا نيدل نوعدي
 هل نأش الو « یمویلآ ةايخإ عقاوب هل نأش ال یذلا ۰ صئاخ ا یحورلا ینعمل اب

 لوسرلل ريكفتلا نم نوللا اذه نودنسي مث . هيف رومألا ةسايسو عمتجملا ميظنتب

 ! ! هيلع ًادهاش وه هنولعجو « ملسو هيلع هللا یلص

 ىف ًاصلغ سانلا نم قيرفلا اذه نوكي دقف ! نظلا ءوسہ ردابآ نأ دیرآ امو

 نم ٩ ًايروعش ال » ًابرهم هيلإ ةبسنلاب كلذ نوكي دقو ! هيلز ًانغمطم ركفت

 « بناج نم نيدلا نع - ةيقرشلا وأ ةيبرغلا - ةيبروألا ميهافملا طخصض

 ًایرهم . رخ بئاج نم نيدلأ نع ةعطقنلا ةيعأتجالإو ةيداصتقألأ ٤مول او

 مث ء هللا ف ةيصخشلا مهتديقعب وظفتحيل « نوبولغلا نوزجاعلا هيلإ أجلي

 !! نییررعت وآ نییمدقت كلذ دعب اونوکی

 ريدقتلاو بئاصلا ريكفتلا ىلإ مهدري نأ ًاريدج ناك رظنلا نم يلق نكلو
 ىولتف « برخلا ءازإ اهنوناعي ىتلا ةيركفلا ةلذلا هله مهدع عفريو « حيحصلا

 . لیبسلا نع نوفرحنیف مهرعاشم دسفتو ۔ یعو ريب وآ یعوب - مھراکفآ

 ىلعملا . ظفللا اذمل موهفملا ىئعملاب « ةيحور » ةلاسر مالسإلا ناك ول

 اذه ناك نذإ ميفف - ىمويلا ةايللا عقاوب هل نأش ال ىذلا صلاخلا ىنادجولا

 ؟ ثيدحل إو نآرقلا ف تاهجوتلاو تاعیرشتلا نم لئاملا دشا

 امو ‹ وذخف لوسرلا مكاتآ امو ١ : ىلاعتو هناحبس هللا لوقي ثذإ ميشو

 اوقتأو :  نيفلاخملل ديدهتلاب ةيآلا سفن ىف بشعي مث ! « اوهتناف هنع مکاهن

 !؟ « باقعلا ديدش هللا نإ هللا

 )١( رشا ةروس ]۷[.
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 ! ؟ ريغ سيل ۲ بلقلا فيظنت » یه ةلأسلا تناك اذإ هلک اذه میف
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 لإ جات ةمهم . . كش نود ةمخض ةميل ىرشہلا بلقلا فيظنت نإو

 أ لوسر

 اهتماقتساو اهلك ةايحلا ةمالسل لوألا ناضلا ىه  حجنت نيح - او
 ! تايم الغ . . تقفحأ نإ . ًاهتخاظنو

 . نيد وأ ماظن هيلإ اههجوي نأ نکمب ةبانع ربكأ بلقلا الم هجوي مالسإلاو

 وه مث . هاضر ىلع لمعلاو هاوقتو هتیشلل ئاد ههجوبو « هلناب اثاد هطبری وهف
 لامعالا ف . . هلویم نم ليم لکو « هتاعزن نم ةعزن لك ف بلقلا اذه عہتتي
 ىلع ىف الو ساتلا ىلع ىف ىدلأ رسلا ىف . . ةرتعسملا رعاشملاو ةرهاظلا

 . .ريمضلا ايانح ىف ةبراسلا رعاشملا نم ء رسلا نم ىفحآ وه ايف لب ۰ هللا

 اهفظنيف . . ةركف ةركفو ًارطاح ًارطاحخو ًاامع المع « كلذ لك ف هعبتتي
 الو ضرأالإ ف ءىش اهنع بیغی ال یتلا ةمئادلا هتباقر نم ءایطاو « هللا ةيشخب

 ةردقلا تايآ نم اهيف امو ء ةعساولا نوكلا ةحفص ىلإ ههجويو . . ءاسلا ىف

 هتع بج یذلا شبغلاو <« رعاشملا رجحت ىتلآ ةظلغلا هنع حسميل ء ةزجعلا

 لل هدشتو هلق ىتلإ تارورضلإو تاوهشلا راسإ نم هقلطيو .. رونلا

 . .هأذدهب حرفيو هللأ حبسي افيفش ايفاص افيفخح قلطديل < ضرالا

 ؛بلقلا فيظنعل» هلك مخضلا دهجلا كلذ مالسالا لدبي . . معن

 ًام اش مدقيف ةرطفلا رارسآ فرعي یذلا نیدلا . . ةرطفلا نيد مالسإلا نکلو

 . بسنأو هجو نسحأ ىلع ةرطفلا جلاعي ىذلا نيدلا . اهحلصي امو امه حلصي

 ١ ( * هارت كأ هللا دبحت * : لصف رظنإ [۷ ] هط ةروس + ىفحلأو رسلا ملعي ٩ .
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 ىذلا نيدلا . ريخلإ نم هحنمت نأ عيطتست ام ىصقأب اهنم جرخيل « ةقيرط

 ىذلا نيدلا . هيلإ ذفني ال ًادحاو ًاغارف كرتي الو اهلك اهؤلميف ةرطفلاب سبلتي
 «حورلاو لقعلاو مسجلا لمشي لك ء ازجتي ال ًادحاو الك ىه امك ةرطفلا ذحأي
 اهذحخأيو . اهلك بناوجلإ هباسح ف ذحأي ىذلا لماشلا جإلعلا اهل اعيف

 . قیثو ماظن ف ضعبب اهضحب ًاطہترم

 كرتيو ٩ هثدابم 3 ذحأي ال . هکولس كرتیو ناسنإلا روعش ذحآب ال مث نمو
 ف هلک كلذ باسح لمعي امنو .. هایلد عدیو هترخآ ذحأي ال . « هقیبطت»

 . اوس هتاعیرشتو هتاهیجوٹ
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 مسريو . تاهيظنت نم هيلع لمتشت ام لكب « اهلك ةايلإ لوانتي مالسإلا
 . ضرألا هذه ىف مہتأيح هيلع نوكت نآ یغبنی ان ةلماك ةروص رشبلل

 ىف موت هبنج ملسي يتح ركابلا حابصلا ىف هتظقب نم ناسنإلا وانتي هثإ
 نيح مث « هينيع حتفي ام وأ لوقي اذامو عنصي اذام هنقليو هملعي . ءاسملا رخآ

 ف برضپ نیح مث « هتالص یدژپ نوح مث « هترررض یضقپ نیح مث « موشي
 . . ًايراش وأ ًاعئاب وأ لماع وأ ًاعئناص وأ ًاعراز : هقزر نع اثحاب ضرألا بكانم

 رخآ ف دوعي نيح مث « ةلوليقلا نم حيرتسي نيح مش ۽ هماعط وانتي نیح مث

 یف ذحأي نیح مٹ ‹ هبنج عضب نیح مث « هلافطأو هجوز یقلی نیح مٹ « موپلا
 ! عرفم ريغ وأ ًاعزف مونلا طسو ىف كلذك احص اذإ لب . . . موللا

 ف شیعی وهو كلك هلواتت دف « هلاوحأ ميج یف ًادرف ناسنإلا لوانت اکو

 نيب تالصلا نوكت فيك هلقلو عمتجملا ملعف . دارفألا نم هريغ عم عمتجملا

 ءاشإلاو ةدولا ىلع هديلاقت ءىشني فيكو . تاقالعلا نوكت فيكو « هدارفأ

 فیکو عرزی فیکو . میبی فیکو یرتشپ فیکو . نواعتلاو لفاکتلاو « بحلاو
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 . دارفألا نيب ةورثلا عزوي فيكو كلمي فيكو . ىنجي

 ىطعأف . عمتجملا ةلثم « ةلودلا » كلذك وات ممتجملاو درفلا لوانت ايكو

 4 سانلا مكي فيك هنقلو هماغو . تابجإو هيلع بجوأو ًاقوقح رمألا ىلو

 یآ لغو بسن یاب « مهنيب لالا عزوبي فيكو « لدعلا مهنيب ميقي فيكو

 شيكو « ملسلا ميقي فيكو برحلا نلعي فيكو . دراولا ىأ نمو تاقفلا

 . ٠ دارفالاو تاعا او لودلإ حم لماعتپ

 . ةيحورلاو ةيركفلاو ةيدالا ةايا . ابعاليصفتو اهقاقد عيمجب اهلك ةايحلإ

 كلت تئاكو . ميهافم نم هلمشت ام لكب ةايللا . ةيعاتجالاو ةيدرفلا ةايلا

 ! ٩ بلقلا فيظدت » ىف ةذفلا مالسإلا ةقيرط ىه

 حقاوب حورلاو بلقلل ام نولوقيأ ! ؟ لوقلا الع نم سانلا بجعيّرأ

 ! ؟ عاتجالاإو ةسايسلاو داصتقالاب ؟سضزألا

 ! سانا حيو

 نأ نيرشعلا نرقلاو رشع عساتلا نرقلا ىف « وفشتكا 3 نيللا مه اوسيلأ

 ىف عضي ٠ بلقلا فظني د وهو مالسإلا نإ م ليق نإ نذإ بجعلا ميف

 یسایس ماظنو < نزاوتم یعأتجا ماظنو « لداع یداصتقا ماظن ةماقإ هباسح

 ؟ طابرلا مك دشار

 هذه اوكردآ نپذلا مهدحو مآ كوبسجو ؟ مهملعب هللا لع نولدُب مه مآ

 ! ؟ اهكاردإ هتاف دق « هب یردآ وهو قلخ ا قلحخ یذلا هللا نیب « ةقيقحلا

 . . ایبک ولع نوفصپ اع یاعتو هناحبس
 . سائلا اه وسصپ نآ لبق اهلک قتاقحلا هده لوانت دق مالسإلا نإ ! الك
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 بلقلا لخاد ىف متت نأ نكمي ال ةلماكتملا ةفيظتلأ ةميلسلا ةايخا نأ نيو

 اه نكي مل نإ رعاشم او نأدجولا ىف مدت نأ نكمي ال . ةايلأ عقإو نع ةلوزعم
 ىف ةنماك « ةديقع ١ نيدلا لعجج م مث نمو . كولسلاو لمعلا نم اه زاوم ديصر
 . ماظنلا اذه ىلع ًامتاق ًاعمتجنو ء ةديقع ىلع ئاق ًاماظن اهلعج امنإو . ريمضلا

 ةيداصتقالا بهاذمل او ةطباملأ ةيدالا ىواهم ىلإ كلذ ىف لرني مل هنآ حیحسص
 ال ىلا ليلذلا عباتلا وه ناسنإلإو ء لصألا ىه ةدالا لعجي رل . ةفرحملا
 ناسنإلا لعج انإو . . جاتنإلاو داصتقالل ةيمتخا تاروطتلا ءازإ هسفن كلمي
 ةقاطلا هلع ردصت ىذلا ردصملا وه ىرشبلا بلقلا للعج . لصألا وه

 جيلا ىف ًاقلعم هلعج نآ اشي إل هتاذ تقولا ىف هنكلو . عاعشإلا هنع ردصيو

 . حورلا تاحبسو لايا تازفق ىف ءاضفلا ىف ةلئاها هتتحش قلطي « ىجاعلا
 اهعمتج يشت نأو « ضزألا عقاو ىف جتلت نأ ةمخضلا ةقاطلا هلم دارآ انإو
 ۽ لمعلاو روعشلا فكلذب نزاوتيف < هلا نم یدهو ةديقعلا نم ىحوب ًاهماظتو

 . ؛ناسلإلا ١ كلذب نزاوتيو ٠ كولسلاو نأدجولاو

 . ٠ ةرطغلإ نيد ١ مالسإلا ماد ام ىعيبطلا رمألا وه اذه ناكو

 من اذإ اه ةميق ال ةليمحلا راكفألاو قرشملا نادجولاإو ةفرفرملا رعاشملا نإ

 ةسوملم ةرهاظ ةقيقح- ىلإ لوحتت مل اذإ ء عقأولا ماع ىف ةيناب ةوق ىلإ لوحتت

 . سانلا اب سج
 من اذإ اه ةميق ال ةلعافلا هكرخلاو رهابلا جاتنإلاو ٠ ةميظعحلا » لامعألاو

 ةيناسنإلا ةوحألا طباورب ىح ساسحإو ء ريخاب قيمع وعش ىلإ دنتست
 . هللا ىف ءاقتلالإو

 : ةيرشبلل رمدم رش ىلإ نابلقني- جيارتلا اذه نودب ام لب
 . ةايلسا اهم فقوتت ةلزعو ةداهز ىلإ بلقنت لوألا
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 . ضزأالا هجو ىلع ةايللأ رمدي رفاك نايغط ىلإ بلقنت ةيناشلأو

 الو امهنیب لاصفنا ال « نیجزاهتم نیطبترم ؛ ةايخا ميقتستل ًاعم اهتم دب الو
 ! قارتخا

 . ةيرشبلا « ةرطفلا ىه كلث

 . هلأ ةملكو ةرطفلا نيد مالسإلاو

 هباسح ىف لع نأ ۔ ١ یرشہلا بلقلا فظن * وهو ۔ دب نکی رل مٹ نمو
 . كولسلإر نادجولاو « لمعحلاو روعشلاو ء رهاظلاو نطابلا

 . . . ةيعقارلا دودح ىصقأ ىلإ ىعقإو كلذب وهو

 بلقلا نآ ىف قثي هنإو . ريمضلا ةفاظنو حورلا ملاعب ةيانعلا دشأ ىنعي هنإ

 ف ضف ال - كلذ عم ۔ هلکلو . عاعشإلا ردصمو ةقاطلا ردصم يرشبلا

 نأ ئاد نوعيطتسي مآ مهيف ضرتفي ال ! مزعلا ىلوآ نم مهنأ مهلك سانلا

 ريغ عمت ىف ةلادعلا اوسراي وآ ٠ فيظن ريغ عمتج ىف ةفيظن بولقب اوشيعي
 . تاركنملا ىلع صرح عمتج ىف لئاضفلا ىلع وصرح وأ « لداع

 قلحنو 3 : ةنوعم ىلإ جاتحجو دنس لإ جاتي فعصض ةيرشبلا « ةرطفلا » ىقف

 . ةاغيعض ناسنإلأ

 . تاإوهشلا ةعفدو ةرورضلا ةلقث اده

 . هنإركن ىلإ يبس الو « هلهات ف ةحلصم ال ٩ عقاو یهو

 نم غرفي نإ ناسنإللا عيطتسيل هميظنت نم دب ال . . هميظنت نم دب الو
 ةفيلخب قيلي ثيح- « ءاشي ثيح قلطليو . رعاشملاإو باصعألا ىلع هطغض
 . نوکی نأ هللا

 نواعيل ًافيظن نوكي نأ عمتجلا عقإو ىلع مالسإلا صرح كلذ لجأ نم
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 یداصتقا ماظنب ا عمتجمللا ةفاظن نوكت نلو . رمصضلا ةفاظن ىع درفلإ

 ةديقعلاأب طابرلا مک قشر یسایس ماظنو < نزارشم یعاتجأ ماظزو < لدا
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 هذهو تاعيرشتلا هذه تناك بلقلا فيظنت ف نذإ نيدلا ةمهم ميمص نم

 . لالا ةسايسو « مكا ةسايسو <« عمتجملاو ةرسألا لواننت ىتلا تاهيجوتلا

 عيرشتلاو ؛ ىسايسلا عيرشتلإو « ىداصتقالا عيرشتلا كلذ ىف ىوتسي

 ةديدعلا تاهيجوتلإو .. ىلودلا عيرشتلاو « يندملا عيرشتلاو ءيتانجلا
 . نوثشلا هذه لكب ةقلعتملا

 ميظنتلاب ةيرشيلا ةايلاو ناستإلا لوانت ف داج وعو - مالسإلا نكي مو

 ريمضلا بيذبت ىلإ فرصئيو « اهلك ةيعقأولا نوثشلا هذه لفغيل ۔ يظسلاو
 ىلختيل ملسو هيلع هللا للص مالسإلا لوسر نكي ملو . مالحألاو للا ماع ىف

 : سانلل لوقيو « اهنم هيدي ضشنيو « نآشلا كلذ ىف ةلئاهأ هتمهم نع
 یف ۰ مکتایظنتو مکتاعیرشت یف متنا اوفرصت یآ ٤ مکایند رومأب ملع متنآ»
 ىتلأ نيئاوقلا فو « عمتجملا تاقالع ىق ۽ مکمل ةسايس فو لالا ةسايس

 . .ةايملا م ظنت

 ره لاو . هللا ةلاسر نذإ ىدأ اف لعف رو .كلذ لعفيل نكي ل ! الك

 ‹ اهعيتاف رمألا نم ةعيرش ىلع ةلانلعج مث ١ : فيلكتلا لاج ىف هل لوقي ىذلا

 . “ « نوملعب ال نيذلأ ءاوهآ عبتت الو
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 نإ : لوقي هريغ ًاقيرف وأ « افئآ هانركذ ىدذلا سانلا نم قيرفلا اذه نكلو
 ةيلاتلا لايجألل هلوسر عرشي وأ لأ عرشي نأ نكمي نذإ فيكف . روطتت ةايحخلإ

 امو . مولا حلصي ال ماع ةثاهعبرآو فلأ ذنم حلصي ناك ام نإ ؟ نآرفلا رصعل

 ًادمجتم ًاقيتع ًايعجر ًارمأ مويلا حبصي خيراتلا كلذ ىف ةيروث ةيمدقت ةكرح ناك

 هيلع هللا لص - لوسرلا لاق مث نمو . . ةايحلل حلصي الو روطتلا راج ال
 تاعيرشت دنع سانلاب بفقب الو  روطتلل بابلأ حغفيل ةملكلا هله . ملسو

 نرعرشب مهكرتي انإو « ةئيعم فورظو ةديحم ةتيب اهعضتقا دف تايظنتو

 . رومألا نم هب یردآ مه ایف نومظنیو
 1 روطتلا نم ساللا حيو . . © روطحلا و

 الب اهلك ةايملسإ نأ مهيلإ ليج سوه ! نيرشعلا نرقلا اذه بيصي سوه هثإ
 ! سومان الب هلک نوکلاو « دعاوق

 ٠ ثيدحلا اهخجرات ىف ابروأل ةبسنلاب ًاديدج ًافاشتكا روطتلا ةركغ تاك دقل
 ریاست الو ًائیش ملعت ال < ىطسولا روصعلا مالظ ىف ةليوط ةرتف تقرغ نأ دعب

 ةركفب ءالعلاإو نيركفملا سوءر تاالتما رشع عساتلا نرقلا فو . ةايللا بكر
 ف رهام ا اهتفقلت مٿ ۽ خايتجلالاو داصتق الأو ةسايسلإو ملعلا ف ۽« روطتلأ

 رسفت . . ةثوللا هبشي اب اهتفقلت . . نرقلا اذه لالخ ىفو تئافلا نرقلا ةياہ

 أ ءیش لک اہ دسفتو ءیش لک اہ
 . ةعاجلا ةايح ىف هراثآو روطتلا ةركف نع ًابيرغ نكي م ىمالسإلا ملاعلا امتيب

 هل دهشب ًايفإو ٠ ًايملع د ًاجالع اهن اعو هتمدقم ىف نودلح نبا اهيلإ نطف دقف
 ذإ مالسإلا ردص ىف زيزعلا دبع نب رمع اهيلإ نطف دقو . قيقدتلاو ةعاربلاب
 هقفلا اهيلإ نطفو « اياضقلا نم م دج ام ردقب ةيضفألا نم سانلل دب ۶ لوقي

 ةيمانلا ةايحلا نوئش لك ىف ةمئادلا تاعيرفتلا عضي وهو « هلك ىمالسإلا
 , ليج دعب ليج ةددجخملا
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 قواسيو روطتلاب سجي وهو هباوص نع جرخج إل ىمالسإلا ركفلا نكلو
 ل ! سومان الب نوکلاو ‹ دعاإوق الب ايلا نآ روطتلا نم مهفي ملغ . هاطح

 !ليلد الب قلطنيو ةتباثلا لوصألا نع لصفني نأ هلم مهفي

 ديوي الو « روطتلل ىمالسإلا مهفلا ديي ةريحألا نورقلا ىف ٩ ملعلا » ءاجو
 نع تلقتناإو « كانه ءاملعلا هابشأو ء ابروأ ىف ريهامجملا تباصأ ىتلا ةثوللا

 . ريحألا انرصع ىف قرشلا ىلإ مهقيرط
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 یفني ال اذه نکلو ! محن . . روطتب هلک نوکلاو « روطعتت ةيرشبلا ةايحلا

 ارقآو « اهطسبأو اهو . . ةيرشبلا ةايخإ قو نوكلا اذه ىف ةتباث دعاوغ دوجو

 هنس ماظتناو « ردا قلاغا هللا ةدارإ نع هلك نوكلا رودص « ةبيدبلا ىلإ

 اذه ىف ةرعش ديق الو « ةثلاث الو ةيناث لنج ال ًازجعم ًاقيقد ًاماظتلا هسيماونو
 ا بيهرلا لثاخا ءاضشلا

 < جربتو نخستف « رودت ىهو روطتت موجنلاو . . موجن ىلإ روطتت مدسلا

 الب ثد ال كلذ نم ًادحاو ًائيش نكلو . . ئطبتو عرستو . جعبلتو روكتتو
 ىذلا سومانلا سومادلل ًاغلاغ ثدي ال كلذ نم آدحاو ًاقيشو « نوناق

 . تاردألا هل تحيتأو لئاسولا هل ترسيت الك هنم ًافرط ملعلا فشكي

 نوكلاإ سيمون عبتت + اهنم ءزج نحن ىتلا ةريخصلا ةيسمشلا انتعومجو
 فرحت ال ‹ لزألا ذنم هلا اه هدارأ ىذلا جهنلا ىلع ريستو « روطتت یهو

 . لايش وآ نیمی ىلإ ةظحلس
 ةيلزألا سيماونلا - اهروطت ىف . اهمكحت اهيلع شيعن ىتلا ضرألاو

 هنوناق قفو هللا هدارآ اک اھحطس ىلع ءیش لک ریسپف نوكلا مكت

 , ءاضترأ
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 ضرألا ف . نيجورديإلا وه نيجورديإلاو . نيجسكألا وه نيجسكألا
 نم ناردقو نيجسكألا نم ردق ءالإو . ءاوس موجنلا ميجو سمشلاو

 نم لطه مأ لمعملا ف ءا لا بكر ءاوس ةبسلا هذه ريغتت ال ( ,ديآ ) نيجورديإلا

 وجا ىلإ قلطنيف « رحبلا نم دعصي راب . . رطملا وه رطملإو . . ءايسلا
 ةًايعيبط ١ كلذ ثدح ءاوس . . ضزألا ىلإ لزئيف « لقشيو ركرتيف « فثاكتيف

 ف لشخم الو ۰ هنیناوق نم دحاو نوناق غشی ال .. ءاسلا نم ًايعانص لزئآ مآ

 . سومانلا نع هراسم
 « فيك نيقيلا ملع ملعن ال . . تروطت . . كلذك ضرألا ىلع ةايحلاو

 انل دكؤي ام ملحلا ثاحبأ نم دجن انكلو . . نيقيلا لإ لصن نأ لواحن انک إو

 تاثم اهرارمتسا نكي ملو + ةفداصم ضزألا ىلع ًاشنت مل ةي نأ ًاعطاق ًاديكأت
 ررقلا ددحملا ماظنلا ةجيتن وه انإو . ةفداصملاب كلذك نينسلا نم فولألا

 ول ثيحب . ءاضفلا ىف اهراسم هب تذحأو ةيسمشلا ةعومجملا هب تيثب یذل

 ةدأرإ نذإ ىهف . . ةايلا كلذب تسدعئال بسللا نم ةدحاو ةبسل تلاحلب

 “" ةايح مشقت رل ءالولو . رجعملا قيقدلا هريبدتو « قلاخلا

 ةول هتباصأو . . ملعلا رورغ ألم ىذلا ناسنإللا . . كلذ دحب ناسنإلاو

 ثدحتسيو « موي دعب ًاموي هتايح ريغتت . روطتي ناسنإلا كلذ . . روطتلا
 لحخدت يتلا سيمارنلا . سيماونلل عضاخ كلذ عم هنكلو . موي لك ادیدج

 مكحي ىذلا تباقلا نوناقلاإ نم ءزج هتاذ روطتلا اذإف ٠ امباسح ىف روطتلا

 ! ةايملا مكممو نركلا
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 ىسورك . ! فيلأت « ناییوال وعدي ملعلا ١ بانك تاشلا اذه ف لیصشتلاب رظنآ ( ) ١
 دما ررتكدلا فيلأت ٤ ءایسلا یف هللا عم ١ باتکو یکلغلا حلاص دمحم ةمجرتو نوسيروم

 .يکز
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 ةعومج وأ ةقاط نم هبوكت رخت له ؟ هتعیبط ترخت لف . . نرکلا روطتي

 ؟ تاقاطلا نم

 ٩ هتالاح » و ٩ هروص ۵ ريغنت انو ! ءاملعلا نم دحأ كذب لقي ۾ ! الک

 . هيلع وه ام ىلع ًاتباٹ هرهوج لظیو

 ىهو دبألاو لزألا ةقيقح . . كلذ لع ةقباسلا ةقيقسلا تيريغت له . . مث

 ؟ لأ ةدأرإ نع درجولا رودص

 ف نوکلاک ‹ هدوجو یف نوکلاف [ ءالقعلا نم دحأ فكلذب لوق ال ۲ الک

 طبترم « هللا ةدارإ نع رداص « ءانفلا هل ردقي نيح هثانف ىف نوگلاک . هروطل

 . هللا ةدإرإب اد

 هتالاحو هږوص ریغتت مآ ؟ هتعیبط ررختت لهف . . روطتي كلذك ناسنإلاو

 ؟ هيف ىذلا رهو ما تبشيو

 : هنيوکت یف ةبلزألا قتاشحل ا ریخت له

 ضزالا ف لعاج ىنإ ةكتالملل ّكّيَر لاق ذإو د : كبَر ةدارإ نع ردص هنأ
 , Pg 2 ا

 مكقلخ ىذلا مكبر اوقتا سانلا اميأي ١ : ةدحاو سفن نم ًاعيمج رشبلا نأو
 , ؟" ٭ ةدحأو سفت نم

 اهلمكي يذلا ٠ جوزلا ١ ىاح دق -اهسج نم ىآ ۔ سلا هذه نم نو

 " « اهجوز اهنم قلو ةدحاو سفن نم مكقلح : اهمئاوپو اہب یقتلیو

 )١( 1ةرقبلا ةروس ١١[ . ) )۲ءاسسلا ةروس ]1[ .
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 مكنيب لعجو « اهيلإ !ونكستل ًاجاوزآ مکسفنآ نم مکل قلخ نآ هتایآ نمو»

 ." ع ةمسرو ةدرم

 بوعشلاو لئابقلإو مهلك قلخلا ثبئا اهجوزو سفنلا هذه نم نآو

 ًايثك الاجر اهنم ثبو اهجوز اهم قلخو ةدحاو سفن نم مكقأح»
 هللا دنع مكمرکا نإ. اوفراعتل لئابقو ًابوعش مكانلعجو *.«ءاسنو

 ."*مكاقتأ

 نيط نم ةضبق . هللا حور نم ةخفنو ضرألإ نيط نم ةضبق ناسنإلا نآو

 روفسوفو مويسلكو ساحنو ديدح نم ةيدالا ضرألا رصانع اهيف لثمتت ضزألا

 ةخيشنو . ضرألا عفاودو ضرألا تاإوهش اهيف لثمتتو « نيجورديإو نيجسكأو

 امك « ةعفرلاو ومسلا ىلع ةرداقلا ةفيفشلا ناسنإلا حور اهيف لشمتت هللا حور نم
 ناسئإلا انقلخ دقلو ١ : رايتحلالا ىلع ةردقلإو ةطباضلا ةدارإلإ اهيف لشمتت

 هل !وعقف حور نم هيف تخفنو هتیوس اذٳف * ۳ « نیط نم ةلالس نم
 نم حلفأ دق . اهاوقتو اهروجف اهمهأف . اهأوس امو سفنو * ٤ نيدجاس

 . " « اهاسد نم باخ دقو . اهاگز

 ريختت مأ ؟ ةايخلا « رهاظم * تيرخت اهم ةيلزألا قئاقحلا هله ريغنت له
 ؟ لاری ال هتوبث یف لصالاو رهاظملا

 نوكلا مكحم ىذلا ربكألا سومانلا نم ةعضب الإ كلذ ىف ناسنإللا لهو

 ؟ هللا ةدارإل ةعضاح « سوماتلا كلذب ةموكحع ةعضب ؟ ةايحخلا مكحيو

 ١ ( ؟ 3 ءاسئلا ةروس ( ۲ ) . [ ۲۲ ] مورا ةروس 1 .

 )  ) ۳نولمۇملا ةروس ( £ ) . [ ۱۳ ] تارا ةروس ] 1 [ ,
 )  ) ۵]سمشلا ةروس ( 1 ) , [ ۲۹ ]رجا ةروس ۷ء٤٠١ .
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 . هحور نم هیف خفن نیح همرکو قولخملا اذه زيم دق هللا نأ رمألا یف ام لک
 راتني ىتلا ةدارإلا هل لعجو . روطتلا ةيلمعو توبثلا ةيلمعل ٤ ًايعاو ١ هلعجف
 عطقنلا لاضلا طلا عم وأ « هللا ىلإ ىدتهلا لصإولا طفلا عم : هقيرط اهب

 ىف هرودل ةبسنلاب تباثلا سومانلا وه هتعيبط ىف جاودزالا اذه لعجو . هللا نع
 ساحل دقو ۽ اهاكز نم حلف دق : هارخآ ف ءازخا هيلع بترٹپ یذلا « ةأيلأ

 . ٩ ًاهاسد نم
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 تروطت امهمو « هفورظ تریخ امهم ریغتی ال تباث رصنع نذإ ناسنإلا یف
 . رييغتلا اهكردب ال ةيلزأ ققاقحب لصتي هنأل . ضرألا ىلع هلايح

 رهوجلا نم ةريغتم ٩ روص ١ : لق وأ . ريغتم رصنع كلذ بناج لإ هيفو
 اهروطثو اهرخت ىف اهنكلو : مئادلا نايكلل ةروطتم « تالاح ۶ و ‹« تباثلا

 هناي نع ةدحإو ةظ ىف لصفنت الو . ناسنإلا هنوک نع ناسنالاب جرا

 .ناسنإلا هيلع لمتشي ام لكل اهومشو ةيئاسنإلا سفنلا طبارت مكحبب « مئادلا

 - وكلا ةرطف كلذك ىهو - رشبلأ ةرطف ىف روطتلا اذهو تربثلا اذه نمو

 ۔اهرشت ىف اهنکلو « ةرغتم لاوحأ اهبتاجبو ةتباث دعأوق ناسنإلا ةايح ىف تآشن

 . ةايأ ىف ةعباثلأ دعأوقلا نع لصشت ال انفاس اك

 اهلثم تراصف « ىرعنأ قثاقح ةدلاخلا ةيلزالا قتاقلا ىلع بترت دقف

 . رغتت ال ةملأد ةدلاحخ

 هللا ةمظعب اوسجم - ةميلس تماد ام ميترطفب ۔ قلا سجي نأ اهيلع بترت
 . ةايلسا ىف نوعلا هنم اودمتسيو « هودبحيف « مهتلاض ىلإ سايقلاب

 نيلحب ةدحاو سفت نم هللا امهغاح نإذللا . ناجورلا سج نأ اهياع بترتو
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 نيداوتم نيدحتم الإ لماكتي ال اهدوجو نأو ٠ ضعبب اههضعب قأصتلاو

 - مهسوفن فظلتو مشريرس وفصت نيح  ساتلا سجي نأ اهيلع بترتو
 <« عيمجلا عم محر تاذ ةدحأو سفن نم ًاعيج مه ذإ « ةيناسنإلا ىف ةوحألاب

 . . ریا یف اوکراشتیو !ونوأعتیف
 . ةمثاد سس ىلع ركترت اہل ةمئاد صانع كلت

 ‹ ةيرشبلا تامولعملا روطت ةجيبن « موي لك دجنت ىرحخآ رصادع ةمثو
 ؛ههنک هنکتسیو « هرارسآ فرحتي نآ واح ‹نوکلاو لقعلا نيب مئادلا لعافتلاو

 سالا لقننيو « ةديدج عاضوأ موقتف « هتعفنل اهرخسيو <« هزونك جرختسيو

 ؟ . . . ىلإ ةعالص نمو « ةعانص ىلإ عرز نمو « ةراضح ىلإ ةوادب نم

 . ًاعيمج (مهبساني أيب « ًاعيمج اهيبناج ف ةيرشبلا ىراجي ةرطغلا نيد مالسإلاو
 مث « ةعباث اسس هيطعي رحآلا بناجلاو . ةعباث عئارش هيطعب لوألا بناجلا

 عم كلذ ىف ًايشمتم « ةتباثلا سسألا هذه راطإ ىف مئأدلا روطتلا لاج هل كرتي
 . ةايلا ةرطفو نوكلا ةرطعف

 . ةديقعلا هيطحعب لوألا بناجلا

 ذنم تانايدلا عيج ىف ةتباث لب « هدحو مالسإلا ىف ةعباث تسيل ةديقعلاو
 هللا نأ : ةدحأو ةبلزأ ةقيقح مجوملعيو « متوبري سانلل لسرلا هللا لسرأ

 هوديعي نأ دابعلا ىلع ةيهولألا قح نآأو . هقلخ هلك قلا نآأو . دحاو

 . نيدلا هل اوصلخيو

 ال تباث هيلع موقت ىذلا ساسألا نأل « ريغتت ال ةدحاولا ةديقعلا كلتو

 ضرعتست ىتلآ روسلا ف ةصاحو « ةقيقحخا هذه نايبب نأارقلأ ىنع دقو . ررختي
 . فارعألا ةروسو دوه ةروسك نامزألا رم ىلع ةرركملا ةدح-اولا لسرلا ةلاسر
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 . دودحلإو « قالطلاو جاوزلا تاعيرشت كلذك هيطعي ةديقعلا بتاج ىلإو

 . ةغلدخ ةيثدم تاعيرشتو

 عيرشت هل تباث رصنع- ةماع ةآرملاو لجرلا نيب ةقالعلأ وأ. قالطلاو جاوزلا

 ۽ ةهج نم ةارلاو ةهج نم لجرلا ىه . ريغتت ال سسأ ىلع زكتري هنأل « تباث
 . هيلإ هدشتو رحآلل اهنم الك بذجت يتلا ةديدشلا ةقالعلاو

 ميلعتلا مظنو . ررغتي داصتقالاو . ريغتي عمتجملا : اهفورظ ريختت ةايإو

 اهمكعت ىلا ةقيقحخلا نم ًاثيش ريغي ال كلذ نكلو . رخت ةساأيسلاو . رخت

 لجرلا نإ ىهو « اهعايوأيكو اهددغو <« ةيويحلا اهعايلمعو اهفئاظرب ةرطفلا

 الو لاصفتا الو « رحآلا نع اهدحأل ىنغ الو « ةأرسإ ةآرلاو لجر

 . 7! لالقتسا

 هنال ‹ كلذك تباث رصنع - مئارحلا ىلع ةضورفلا تابوقعلا ىأ - دوداو

 درفلا ةقالع وأ  ناسنإلا هيخآأب ناسنإلا ةقالع وه : تہاث ءىش ىلع ڑکترپ

 . نورحلألا اهبلع ىدنسي نأ زوج ال ىلا نأسنإ لك ةمرحو  عمتجمل اب

 . يختل جاعنرلا تاقالعو . رست لمعلا تاطابترأ : اهفورظ ربغتت ةايحسإو

 ال كلذ نكلو . ررغدت ةيسايسلا مظنلإو . ريختت « ةلآلاب » ناسنإلإ تاقالعو

 نأ یهو . ىرشبلا خيراتلا عئاقو اهمكحت ىتلا ةتباثلا ةقبقحلا نم اعيش ريغي

 ةقالعل ىليصفت تحب « ةأرلاو مالسإلا + لصف ىق ٤ مالسإلا لوح تاهبش ۶ بات یف ( ۱ )

 ةلادع ىف رمألا مالسإلا جلاع فيك كاده تشيب دقو مالسإلا ىف اهتعيبطو ةارلإو لجرلا

 ىلعمي روطتلا امأ ةلادعلا هدمه اعيش فيضي ال موعزلا « روطعلا » نأ فيكو « ةلماك

 ىف ةيلش فور هل تناك دقف ء لجرااو ةإرلا نيب ةيلآلا ةاوأسلا ىنعمب وإ ىقلغ-! داسفلا

 . ةيناسنإلا ميقلا نع ةيفيقح  ةميق# سيلو- كانع اهعح رش ابروآ
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 .“" عيمحلا طبت محرلا ةقالعو « ةدحاو سفن نم مهلك سائلا

 نهرلاإو ةرابجإلاو عيبلاك توبثلا ةفص اه ةيندملا تاعيرشتلا ضعب كلذكو

 اذه ف رظنلا تغلي امو . ةتباث تاعيرشت اه تناكف خلإ . . ةلاكولاو نيدلاو

 هقف نع ًارثك ذحخأ دق ةيئدملا لئاسملا ف ثيدحلا ىسنرغلا عيرشتلا نأ نأشلا

 ىف هبهذم راشتنا بسب اسنرف لإ - ًایفارغج ۔ ءاھقفلا برقآ ناک ذإ ٠ كلام
 نيح ىمالسإلا هقفلا نع ذأ دق هلك يبروألا هقفلا نأ اك ! ىقيرفإلا لاهشلا

 ."ةيندلا نوفشلا ىف را فرصتلاو لماعتلاو كلما قح ًادج ًايحخأ ةأرلا ىطعأ

 بثاطاب لصتم هتاذ تقولا یف وهو « ةيرشبلا ةايا نم روطتملا بنا امآ

 لكش وأ عمتجملا « لكش » و ءلالا ةسايسو مكحلا ةسايس وهف «تباثلا

 . خلا . . . ةيعانص ىلإ ةيراجش ىلإ ةيعارز ىلإ ةيودب نم « ةثيبلأ

 ىف اهنكلو ‹ نوكلا حم هلعافتو ىرشبلا لقعلا روطتب روطعت انلق امك رومأ كلتو

 ةدحو مكحب « لصفلت نأ نكمي الو « تباثلا لصألا نع للصفتت ال اهروطت

 . شعب نع هضعب لصفو هعيطقتو هتئرج ةلاحتساو « هطبأرتو ناسنإلا

 ًايبلم « ةرطفلل ًاقواسم « ةمكحلا ةياغ اييكح مالسإلا ناك رومألا هذه ىفو
 ٠ راطإلا ١ عضو وأ . تاليصفتلا عضي ملو ةضيرعلا طوطدللا عضوف « اهعاجاحل

 درفلل مالسإلا ةرظن ىف للصفم ثب ٩ مالسإلاو ةيدالا نيب ناسنإلا ١ باتك ف ( ) ١

 دودحلا اوعردأ 3 هناونع لصف باتكلا اذه فو . باقعلاو ةميرحلاو «عمدجلملاو

 . ىمالسإلا دودخأ عيرشت ىف ةعيفرلا ةيناسنإلأ ىناعلا ضرعي ١ تاهيشلاب

 . ةيدرفلا ةبكللا دجوت ثيس الإ امن دوجو ال اهلك تاقالعلا هله تإ ةيعويشلا لوقت ( ۲ )

 اهعاذ ةيعويشلا نكلو . قح اذهو . تاعيرشتلا هله لوزت ةيدرفلا ةيكلملا ىغاث ثيحو
 ! ىئأت ةيقبلاو . ديدج نم ةيدرفلا ةيكلملا حبت تأدب دق
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 لابجآلا نم ليج لكل كرتو « هدودح ىف روطتت نأ ةيرشبلل ديري ىذلا

 حم قفتتو « هيسانت ىتلا ةروصلا . راطإلا لحاد ىف « ةروصلا» عضي نأ ةبقاعتملا

 ةروصلاإ نوكت نأ وه : دحإو طرشب . جاتنإلاو ملعلا نم هخلبمو ةيداملا هفورظ

 . غإرفلا اهوح ودبيف هنم رغصأ الو « مطحبتيف هنم ربكأ ال « راطإلا ردق ىلع
 : ىروشلاو لدعلا : نيساسأ عضو مكمل ا ةسايس ىف

 ٩ لدعلاب اومكحت نآ ساتلا نيب متمکح اذإو »

 . «  مهيب یروش مهرمآو »

 لهو . ناسلجم وآ دحإو سلجم نوكي لهو . ىروشلا قیرط ددجب م مث
 . . خلإ . . ابنهم أ ًايصخش ليثمتلا نوكي لهو . نيعي وآ سلجملا بختني

 . قيبطتلا ىف اهداهتجأو ةيرشبلا براجتلل كلذ كرتو خلإ

 ف اهعمجم دحاو عباط تاذ سسألا نم ةعومج عضو لالا ةسايس شو

 . مورع كانه نوكي ال ثيحب ‹ ريتا ىف سائلا كارتشا ةرورض وه . ةياهنلآ

 للاب اونمآ ١ : ةعايجلل ءاطعأ وهو < هللا لام لصألا ق لالا نأ نآرقلا ررق
 ىذلا هللا لام نم مهوتآو *" « هيف نيفلخشسم مكلعج امن ارقفنأو ‹« هلوسرو
 . ٩ «کانآ

 < هيف ١ فظوم 3 درغلا نو « هيف لوألا قلا ةبحاص ىه ةعأ ملا نآ ررقو

 ىلإ هيف فرصتلا قح داع هيلع مايقلاأ نسج مل اذإف « هيلع همايق نسحب هقحتسب
 . ٤“ ًامايق مكل هللا لعج ىتلا مكلاومأ ءاهفسلا اوتؤت الو * : ةعألا

 . ٤ ۳۸ ] یروشلا ةروس ( ۲ . [ ۸ ] تسلا ةروس( 1 )

 . [ ٣۳ ]رولا ةروس £ ) , [ ۲ ] دیدم! ةروس ( ۳ )

 , [ ة ل ءاسنل ةروس ( ۵ )
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 مرو اهنيب ايف هلوادعت سانلا نم ةليلق ةتف دي ىف هسبح هرکی هللا نآ ړرقو
 ١ « مكنم ءاينغألا نيب ةلود نوكي ال ىك ١ ةمآلا عرمجم هنم

 ةلودلا مه هذخأت « ءارقفلل ًامولعم ًاقح- لاومألا ىلع ةاكزلا ةضيرف ررقو
 نيلماعلإو نيكاسملاو ءارقفلل تاقدصلا انإ ١ : لالا تيب نم مه هيطعتو
 9 . .اهیلع

 مالا : ثالث ىف ءاکرش سانلا ١ : لوقی - ملسو هيلع هللا لص ۔۔ لوسرلاو

 ۾ رابلإو ڈاكلاو

 اجرح دخأپ نآ نم هل ريخ ( هضرآ ) ءاحخآ مکدحآ حنمپ نال » : لوقیو

 ةيرق تحتف ام نيملسملا رح الول » : لوقي هنع هلا ىضر باطخل ا نب رمعو

 . « ربح - ملسو هيلع هللا لص - یبنلا مسق اک . اهیلهأ نیب اھتمسق الإ
 لهو ةعاجلل هاطعأ يذلا هللا لام ىف سالا كارتشا ةقيرط ددحجم نل مث

 نركت مأ « لالا سأر ىف لاہعلا كارشإب نوكت مآ . ةماعلا قفارلا ميمأتب نوكت

 للا لص ۔ لوسرلا اهٹيب ىلا ةيرورضلا مہتاجاح لفكت ىتلا روجألا مهئاطعإب

 ؟لزتم دختيلف لزنم هل سیلو المع ان لو نم * : هثیدح ىلع - ملسو هيلع
 تسيلوأ « ًامداح ذختيلف مداح هل سيل وأ « ةجوز ذختيلف ةجوز هل تسيلوآ
 . "۾ ةباد لختيلف ةباد هل

 اهسفدل ركفت ةبقاعنلا لايجألا كرتو « روصلا هذه نم ةنيعم ةروص دد مل

 . [ ٠٠١ ]ةبوتلا روس ( ۲ ) , [۷ 1 رشا ةروس ( ) ١

 . يراشيلا ءأور ( غ , تاسلا ىف ةنسلا حيباصم بحاص هرکذ ( ۳ )

 , دود وأو دمحأ هار ( 1 ) . ىراڅہلا هور ( ۵ )
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 لالا ةسايس ىف ۔ حضي لو : اتايناکمإ عم مءالتتو « اهبسانت ىثلا ةروصلا ىف

 ىف درطملا ومنلاب مدطصت ال ىكل « ةدماج ةتباث تاليصفت  مكحلا ةسايسوأ

 رومألا هذه حدي من كلذ عم هنكلو . اهيف رمتسملا روطتلأو « ةعايمإلا لأوحأ

 ةجحب « ليلد الب اهيف نوفرصتي سانلل اهعدي ملو . ةتبأثلأ لوصألا نم تلفت

 فو ء ايروآ یف ۔ را فرصعلا اذه ناک دقف 1  مهاأيند * رومأب ملعأ مہ

 ةيئاسنإلا نيبج اه ىدني ةعشب ةعابش . ةماع ىمالسإلا راطإلا جراح

 ناظم نم اهيف ام لكب ةيلامسأرلا تناك مث ابروأ ىف عاطقإلا ناك ! « ةروطتملا د

 ماوس ب لالا نالعبم ایھف ۽ مالسإلا رظن ىف مارح االكو . فصولا نع ةينخ

 ةيقب هنم مريو «مهدحو ءاينغألا نيب ةلود - لام سأر وأ ضرأ ةروص ىف
 ‹ ةلودلل ةقلطملا ةيدوبعلا ىأ . ةيعويشلا وه امهم صالللا ناك مث . سالا

 أ دإرفألا للص ةقلطلا ةيروتاتكدلا

 نكي من ۔ لایجألا يمحو ضرالا ىلع رشبلا عيمج هللا ةملك  مالسإلاو

 ذحأي اينإو ٠ لالغألا ىف هيف نوفسري ىللا « روطعلا # اذه لفل سالا كرتيل

 ام عم فيكتلا ةيرحو ومللا ةيرح ممه كرتي وهو ىتح « مهدشريو ًاثاد مهديب
 مهررحتب وظفت ىكلو « قيرطلا نع اودرشي اليكل ٠ عاضوألا نم دج
 . لاوحلألا عيجو عاضوألا عيمج ىف مثأدلا ىئأدجولا
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 لاكش ىف روطت ! نيرشعلا نرقلا ف سانلا اہب نج تلا روطتلا ةصق كلت

 كلذ لفغي مل مالسإلاف . . لوصألا ىف . كلذ عم - تابثو « ةرهاظلا ةايحلإ

 دلرتیو هنع رسحني ل هتاذ تقولا فو . هلیبس یف فق ل ءهپاسح نم روطعلا

 رثعتلا نم هظفجيو ماودلأ ىلع روطتلا قواسي هنإ . ليلد الب سالا

 هلأ ىلإ . ةيرشبلا ةايلا ىف ةتباثلا دعأوقلا ىلإ هدرب هظفحم . فارحئالاو
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 دارقأ نيب نوكت تأ ىخبني ىتلا ةقالعلا مسري ىذلا مئادلا راطإلاو . ةديقعلاو

 . ماحزألا مهنيب لصت لازت امو «ةدحاإو سفن نم اوقثبلا نيذلا «دحاولا سنجل ا

 . ةرطفلا نيد مالسإلا نوكي كلذبو

 4 ةا عولم ثلذک وهو

 + ةيرشبلا ةايح ىف تابثلاو روطتلا ۲ باک ۔ تشش نإ ۔ رظنأ )7
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 سقف ھرشلارأد نع ردصپ

 ةلماك ةينوناق ةيعرش ىف

 ميركلا نآرقلا ىلإ رسيملا رفا قورشلا فحم

 توتلش دومح رک لآ مامإلا ىربطلا مامإلا ريسفت رمتخ

 رشعلااياصولا ميركلا نآرشلا ريسفت
 توتلش دومح رکألا مامإلا توتلش دوم ربكألإ مامإلا

 ةيباهولاةوعدلا ةعيرشو ةديقع مالسإلا
 هللا ءایہنآ توتلش دومع ربك لا ماما
 تجب دا ذاتسألا ىراتغلا

 یتالسإلا یانجا هقفلا لخدم توتلش دومع ربكألا مامإلا
 یسٹېب یحتف دما ررتکدلا ماسإلا تاهیجوت نم

 تبوتلش دومی ركل ماما





 سف ورشا راد نع ردي

 ةلماك ةينوناق ةيعرش ىف

 نارقلا لٹاظ یت ٭
 نآرقلا ىف ةمايقلا دهام #
 نارقلا ف ىنفلا ريوصتلا#
 ةراضحا تالكشمو مالسإلا #
 هتاموقمو يمالسإلا روصحلا صا صحا #

 هجهاتمو هلوصآ ىبدالا فشلا

 ةاأ شف رعاشلا ةمهم ٭

 نيدلإ الره #

 مالسإلاو ىلاعلا مالسلا #

 قيرطلا یف ماعم

 ماسلا ةيدالا نيب ناسنإلا #

 یمالسإلا فلآ هتم #
 ( لوألا ءزجلا ) ةيمالسإلا ةيبرتلا جهنم #

 ( ىئاثلا مرا ) ةيمالسإلا ةيبرتلا جهنم #»

 ديلاقتلا ةكرعم #

 عمتجملاو سفنلا ىف #
 ةيرشبلا ةايح ىف تابثلاو روطتلا
 ةياسناإلا سفنلا ىف تآاسإرد #

 نوملسم نحن له #

 بْطق ديس ذاثسألا ةبثكم

 ةيمالسز تاسإرد ٭

 ىمالسإ عمت# وحن #
 جاهنمو ةركف خيراتلا ىف #

Htًايرلا تأيأ ریست  

 ىروشلا ةروس ريسفت #
 تایصخشو بک #

 نيدلإ اله ليقتسملا #
HFدوهي م ًانتکرعس  

 ةيلايسأرلاو مالسإلا ةكرعم #
 مالسإلا ىف ةيعاهتجالا ةلادعلا #

 بطل دمحم ذاتسألا ةبدكم

 لوسرلا نم تاسی #

 مالسإلا لوح تاهبش ٭

 نيرشعلا نرقلا ةياهاج #
 ةينآرف تاسارد #

 ححصت نأ یځبلی میهافم #

 ةرصاسع ةيركف بهأذم #

 یمالسإلا خيراتلا بتکن فيك ٭

 علا تبت

 مالسإلأو نوقرشتسملا #



 ۸4/۳۹۰۲ : مادیإلا یگر
 4۷۷ ۱4۸ ۳۹۹ ا : یلردلا یال

# + 
 ق ورشلا عیاامس

 017 ۳۷0۹۷! سکا ۔ 41۳۳۹۹: ۔ رسما بوبس عراش ۸: ةرهاقلا

 ( 17۸1۷ 2 سکا 2,۸۲۷۲ 1۳ ۳۵۸۹ ۲: بتا ۸۹74 پا سا ۲ توریپ




